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  ميراث آينة/  2

  .نقل مطالب اين نشريه با ذكر مأخذ آزاد است
 نيست آينة ميراثها الزاماً مورد تأييد  آراء مندرج در نوشته.  
 هيأت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است.  
 مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.  
  شود در ابتداي مقاالت درج مي) پ(و تاريخ پذيرش ) د(شماره تاريخ دريافت در هر.  
 شود همة مقاالت مندرج در دوفصلنامه دست كم پس از تأييد دو داور چاپ مي.  
 شود نمونة نهايي مقاله پس از تأييد نويسندة آن چاپ مي.

  
شود به نكات زير توجه فرمايند از نويسندگان درخواست مي:  

 له بايد حاصل پژوهشهاي نويسندة آن باشدمقا.  
 مطلب ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشد.  
  كلمه باشد 120تا  100مقاله بايد داراي پنج تا ده كليدواژه و چكيدة فارسي حاوي.
  مقاله نبايد بيش از بيست صفحة مجله باشدحجم.  
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي مالك و راهنماي ويراستاري مطالب اسـت، بهتـر    ششيوة نگار

  .است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند
  بهتر است هر مقاله روي كاغذA4 تايپ شود، يا با خط خوش و خوانا بر يك روي كاغذ نوشته شود.  
 تصاوير به صورت آماده براي چاپ ارائه شوند االمكان نمودارها، جدولها و حتي.  
 نوشت در پايان مقاله و پيش از فهرست منابع بيايند توضيحات بايد به صورت پي.  
 ذكر اين اطالعات ضروري است براي ارجاع. ارجاعات بايد در درونِ متن در ميان پرانتر آورده شوند :  
 ـ اگر ارجـاع ب .  )1/18: 1375قاسمي ابوال: مثالً(ص شمارة ] /جلد[ :نام خانوادگي تاريخ دي بـه اثـر   ع

اگـر ارجـاع   .  )16: 1373همـو  : مثالً(ص شمارة ] /لدج[ :همو تاريخ: ديگري از همان نويسنده باشد
: اگر ارجاع بعدي دقيقـاً هماننـد ارجـاع قبلـي باشـد     . فحهص شمارة: همان: بعدي به همان كتاب باشد

  .همانجا
 نـام خـانوادگي، نـام كتـاب    : شود اي تاريخ، نام كتاب ذكر ميبراي ارجاع به منابع قديم، به ج: 

  .صشمارة ] /لدج[
 منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود:  

  .نام شهر] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة .../ به كوششِ [نام خانوادگي، نام، تاريخ، نام كتاب،  :كتابهاي جديد
نام شهر، ] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة .../ به كوششِ [نام خانوادگي، نام، نام كتاب،  :كتابهاي قديم

  .تاريخ
  ... .ـ ... ص ] ،... ، ش ... س [نام مجله، / ، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ،  :مقاله

   مـي، وابسـتگي   همراه هر مطلب ارسالي ضروري است نام و نام خانوادگي نويسـنده، مرتبـة عل
  .سازماني، نشاني كامل پستي و الكترونيكي و شمارة تلفن ارسال شود

  آينـة  و يا به نشاني پست الكترونيـك   آينة ميراثلطفاً مقاالت و مطالب را به نشاني دفتر مجلة
  .ارسال فرماييد ayenemiras@mirasmaktoob.ir  ميراث
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  با ياد تقي بينش
  و تقديم به رضا مهدوي

  
  اشاره

در  ،رسد ن به نظر مياي نسبتاً مفصل و مدو اگرچه مقاله ،آيد آنچه در پي مي
اي است كه از سر تعجيل به امر دوست و برادر  حقيقت يادداشتهاي پراكنده

ارجمندم مدير محترم مركز موسيقي حوزة هنري، جناب رضا مهدوي ــ دام 
من در اين نوشته سعي كردم تا همة آثار . له ــ صورت تحرير يافته استاجال

 ـاهللا هحمر ـانتشار يافتة مراغي را كه به اهتمام استاد فقيد سيد محمدتقي بينش 
اثر  يتا حدودي از حيث كيفيت احيا ،تصحيح و تدوين شده، هرچند مختصر و ابتر

  .مند گزارش كنم و روش تحقيق و تصحيح بررسي كرده و براي خوانندة عالقه
نيـز   االلحان جامعهمچنين در ادامة بررسي كار مرحوم بينش، به تصحيح مجدد 

وضوح بيشتري به شأن و رتبـة علمـي آن عزيـز     ،ر تفأل زدم تا با نقد اين اثرمكر
طرح برخي مسـائل   سببخته به پيشاپيش از عموم خوانندگان فرهي. بخشيده باشم

اميدوارم امثال استاد عبـداهللا انـوار در ايـن    . طلبم پاافتاده و ابتدايي پوزش مي پيش
  .تر از موي را بشكافند و نكات باريك وندبحث وارد ش
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  مقدمه
  

شناسي  شك مرحوم تقي بينش در مراغي كنم به اين اقرار ضرور كه بي ابتدا مي
پژوهان ايراني فضل تقدم و توجه و تسلط داشته است و  نسبت به همة موسيقي

وامدار فهم و  ،كند يابد و اصالح مي امروز اگر كسي لغزشي از بينش را درمي
  .معرفتي است كه از آثار مصحح آن استاد فقيد كسب كرده است

شود  در كارنامة مرحوم سيد تقي بينش آثار متنوعي از حيث موضوع ديده مي
در ميان آثار موسيقايي ايشان كه شامل . كه اهم آن در حوزة موسيقي است

تصحيح متون كهن موسيقي بيشترين  ،تتصحيح، تحقيق، تأليف و سخنراني اس
حجم و جلوه را دارد؛ و در ميان آثار تصحيحي موسيقايي او سهم عمده از آن 

  .تأليفات عبدالقادر مراغي است
 .الف :بينش تقريباً تمامي آثار مراغي را تصحيح و منتشر كرده است

از اين  .االلحانخاتمة جامع  .د، شرح ادوار .ج، جامع االلحان. ب ،مقاصدااللحان
فصل پاياني  ،عنوان آن پيداستكه از  چنان ،االلحان خاتمة جامعميان 
ي كه خود در است و كتاب مستقلي نيست؛ اما مرحوم بينش به داليل االلحان جامع

باري، من در اين . منتشر كرده است حده دي عليدر مجلآن را  مقدمه توضيح داده،
مقاله سعي كردم تا از اين چهار اثر گزارشي مختصر ارائه كنم و ضمن گراميداشت 

خواهم حرف آخر  اما اجازه مي. مين كار او نظري بيفكنمسياد آن عزيز به غث و 
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 به قلماگر فرضاً آثار مراغي  ،به باور اين كمترين. را همين ابتداي سخن عرض كنم

شد و امروز قرار بود كسي ابتدا به ساكن آثار مراغي را  حوم بينش تصحيح نميمر
مراتب بدتر از  اي به وقوع فاجعه ،ياد تصحيح كند پشتوانة دقت و همت آن زنده بي

چرا كه تصحيح آثار مراغي تنها براي كسي  ؛فاجعة هيروشيما قطعي و حتمي بود
و ادبيات فارسي و عربي را در حد مقدور است كه چندين علم را بداند؛ موسيقي 

بر اينها البته وقوف بر فن . (كمال، و رياضي و تاريخ و لغت را به قدر آشنايي
  .)افزودبايد ف كار تصحيح را نيز يكتابت و خط، و ظرا

آشنا بود و در هر يك از اين اقاليم  ،مرحوم بينش با اين علوم كه برشمردم
رفت؛ به واسطة آنكه  شمار مي مطلعي به شهروند محترم و ،اگرچه سلطنت نداشت
در لغت و تاريخ و شعر و . كرده بود ها را تصحيح و احيا كار سالطين اين حوزه

موسيقي هم آثار گرانسنگي از آن عزيز پرهمت به يادگار مانده است كه اكنون 
خداوند . اسالمي است   ـ   سالهاست منبع و مأخذ محققان فرهنگ سترگ ايراني

 !عالمِ فاضلِ خاشع را غريق رحمت واسعة خويش كنادروح آن 



  
  
  
  
  
  
  
  

  مقاصدااللحان
او بود كه به  مقاصدااللحان ،اولين اثري كه از عبدالقادر مراغي در ايران چاپ شد

انتشار  شمسي 1356همت تقي بينش توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب به سال 
اين اثر بر اساس نسخة مكتوب به خامة مؤلف محفوظ در كتابخانة آستان . يافت

تصحيح شد، و طبع آن نيز با توجه به امكانات قليل و عليل آن  ،قدس رضوي
را ظاهراً بينش به دست و قلم  دوايرجداول و . روزگار صورت مطلوبي دارد

  . خود ترسيم كرده و بايد گفت كه نسبتاً خوب از عهده برآمده است
بدلها در پايين صفحه  يكي آن است كه نسخه ،ژگيهاي ديگر اين كتاب از وي

  ).شرح ادواركه در  چنان(شده و نه در انتهاي هر فصل  ذكر
چنانكه  مقاصدااللحانكار  ،برانگيز بينش با وجود تالش تحسين رسد مياما به نظر 
اول اينكه روش تصحيح در اين كار چندان  :دليل آن نيز روشن است. بايد تمام نشد

دوم ) .آورم توضيح اين عبارت يا ادعا را در سطور بعد مي. (مقبول و معقول نيست
؛ چه بسا مؤلف هم تواند بود نقص نمي آنكه نسخة مؤلف هميشه صددرصد كامل و بي

از هم . لغزشهايي داشته باشد ،به سبب آشنايي و مؤانست زياد با موضوع متن گاهي،
  :نويسد مي مقاصدااللحاناين روست كه مراغي در پايان 

اين كتاب مقاصد را بر سبيل تعجيل تمام كتابت كردم اگر در عدد و ارقام 
  ).142ص ( سهوالقلمي واقع شده باشد مستعدان بقوت ذهن وقاد درست بخوانند
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سهوالقلمها به بايد گفت اين ) اگر اشتباه از قلم مصحح سر نزده باشد(و البته 

  :كنم جهت نمونه عرض مي. شود اعداد و ارقام محدود نمي
والثقل كه مرتب باشد به  ةالحدة مختلفـلحن عبارت است از مجموع نغمات 

  ).8ص ( ترتيب عالئم مقرون بألفاظ منظومة داله بر معاني كه محرك نفس باشد
  

كه  چرا ؛صحيح است» ماليم«غلط و » عالئم«شك كلمة  در اين عبارت بي
) 26ص ( الدين ارموي صفي شرفيةعبارت مذكور دقيقاً ترجمة سطري از رسالة 

  :نويسد الدين مي صفي. است
والثقل رتّبت ترتيباً مالئماً و قرنت ة الحدة واللحن يرسم بانّه مجموع نغم مختلفـ

  ...للنفسةٍ عاني محركـبها الفاظ دالّه علي م
  

توان يافت و بيشتر آنچه به چشم  اين كتاب مي ندرت در از اين موارد، البته به
قام مقام  ،)15ص(مثل مزلت به جاي منزلت  ،اي است خورد اغالط تايپي ساده مي

در صفحات (اتانين و حركات و سكنات نابجا بر روي  ،)79ص(به جاي قائم مقام 
، و نيز صفحاتي كه اشعار عربي در آن ديده )و صفحات بعد از آن 93، 92، 91
  :خوانيم كه مي ؛ چنان)كه اغالط در آن بيشتر است 197يا ص  106مثل ص (شود  مي

 بسلطانها خير اهل الموي  سعادتنا اليوم في مقم
از جمله  چندين غلط مطبعي، آشكار و مسلم است؛ ، وجودبيتيك در همين 

  .جاي المويه جاي مقم و يا الوري به مقدم ب
بيش به و نامطلوب تصحيح آن است كه كماما مشكل اصلي كتاب روش نسبتاً 

 ،گاه مؤلف. اشكال عمده عدم اعمال رموز كتابتي است. متن صدمه زده است
اي به متن و يا حذف  خواننده را با عالمتي به اضافه كردن كلمه ،يعني مراغي

كلمه يا عبارتي از متن رهنمون ساخته، اما مصحح نه كلمة افزوده شده را داخل 
و نه لفظ يا عبارت ) و تنها به نقل آن در پانوشت بسنده كرده است(در متن كرده 

حتي در مواردي در پانوشت آمده كه . محذوف را از ميدان متن به در كرده است
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 ،در دستنويس مراغي خط زده شده بود ،بينيد فالن عبارت يا كلمه كه در متن مي
  :خوانيم مي 57فحة مثالً در ص. ولي ما آن را دوباره در متن آورديم

  .استخراج ابعاد ثالثه لحنيه كنند. از همان قاعده طالبان استخراج توانند كردن... 
  

و درست هم همين است؛ با . اند را خط زده» توانند كردن«در پانوشت آمده كه 
متصل » توانند كردن«كه با حذف » استخراج«و البته كلمة » توانند كردن«حذف 

  :توجه كنيد. يابد جمله سالمت خود را باز ميشود،  به استخراج بعدي مي
  .از همان قاعده طالبان استخراج ابعاد ثالثه لحنيه كنند... 

  
كنيد كه  نمونة آشكار ديگري را در پانوشت مشاهده مي )58 ص(يا در صفحة بعد 

يعني مؤلف كلمة عشر را به قسمتي از متن ، »عشر، صح: در حاشيه«نويسد  مصحح مي
را كه قيد صحت است نيز بر آن افزوده » صح«كه مشخص است اضافه كرده و عالمت 

  . است، اما مصحح آن را در متن نياورده و تنها در پانوشت به آن اشاره كرده است
باري، همة اين موارد كه نگارنده قصد پرداختن تفصيلي به آن را ندارد، گوياي 

هنوز در ابتداي مسير  مقاصدااللحاناند كه بينش در زمان تصحيح  اين واقعيت
تصحيح يك متن موسيقايي بود و البته با وجود اين نسبتاً خوب از عهده برآمد و 

انگاري نكرد و منابع الزم را هم  كم در استدراك كلمات و اصطالحات سهل دست
الاقل در (ه تا آن روزگار كسي عالوه بر اين مقدمة خوبي بر كتاب نوشت ك. ديد

  .اين قدر غور در آثار و سوانح زندگي عبدالقادر نكرده بود) زمينيان ميان مشرق
يعني چيزي  ؛كتاب بينش چهل صفحه مقدمه و شصت صفحه تعليقات دارد

همچنين فهرست لغات و اصطالحات و . حدود دوسوم حجم متن اصلي كتاب
هر  ،در انتهاي اثرها و كتابها سان و جايتركيبات و سازها و مقامها و نام ك

پس از » فرهنگ كتاب«بخشي نيز ذيل عنوان . كند مي وجويي را آسان جست
معادل فرانسه و انگليسي  دربردارندةخورد  مي فهرست اعالم به چشم

و در پايان، مĤخذ است كه . كه در جاي خود مفيد و راهگشاست ،اصطالحات
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جوي جدي مصحح در جهت ارائة متني منقح و  و تنهايي از همت و جست خود به

  .دهد مي مضبوط خبر
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  االلحان جامع
تحرير (را ظاهراً مرحوم بينش بر اساس نسخة مؤلف  االلحان جامعتصحيح و تحقيق 

كه از تاريخ ذكر شده در انتهاي مقدمة  ش به اتمام رساند؛ چنان1361در بهار  )818
توسط مؤسسة مطالعات و تحقيقات  1366اما كار در سال . آيد برمي )27ص(كتاب 

اما . مقاصدااللحاناي حدوداً برابر با حجم مقدمة  فرهنگي به چاپ رسيد؛ با مقدمه
انواع فهرستها در پايان متن . شده است) صد صفحه(تر  تعليقات در اين كتاب مفصل

معادل فرانسه و انگليسي اصطالحات موسيقايي » فرهنگ موسيقي«و تعليقات و نيز 
، مقاصدااللحانشايد تنها تفاوت ظاهري اين كتاب با . كتاب هم در انتها آمده است

  .است جامع االلحانعدم ذكر منابع و مĤخذ مصحح در 
يح متن در اين اثر نيز همان مشكالتي را دارد كه در و اما روش تصح

بلكه تنها در  ،شود نمي رموز كتابتي غالباً اعمالعالئم و . شاهديم مقاصدااللحان
 ،اين امانتداري البته گاه در بعضي موارد شايستة تحسين است. آيد مي پانوشت

مصحح در بايد در كار اعمال شود و سپس اگر  عالئمرسد اين  مي اما به نظر
به پايين . شرح ماوقع را در پانوشت بياورد ،اعمال آن تشكيك و وسواس داشت

مصحح كلمه يا كه بينيد  مي در بسياري از صفحات !صفحات كتاب نگاه كنيد
. در كنار آن، داخل در متن نكرده است» صح«رغم وجود عالمت  عبارتي را علي

  .)را 50تا  40براي نمونه بررسي كنيد صفحات (
 ،يا هر موسيقيدان ديگري ،معموالً مراغي :كنم مي بنده فقط يك نمونه عرض
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سينا تيزي و  زيري و بمي يا به تعبير ابن(وقتي صحبت از اسباب حدت و ثقل 

المثل اگر بعد  چرا كه في ؛شمرد مواردي را به يك تعداد برمي ،كند مي )گراني
آن طبيعتاً و قاعدتاً قرب منفاخ در آالت ذوات النفخ سبب ثقل است در مقابل 

  . منفاخ سبب حدت است
باري، مطلبي بدين بداهت و روشني حتي سبب نشد تا مرحوم بينش سبب سوم 

  :از اسباب ثقل را از پانوشت به داخل متن بياورد تا با اسباب حدت برابر شود
اما اسباب ثقل در آالت ذوات النفخ بعد منفاخ و سعت تجويف و لين نفخ است 

  .)23ص(ضيق تجويف و سعت ثقبه و شدت نفخ اب حدت قرب منفاخ و و اسب
  

كه سبب سوم از اسباب ثقل » ضيق ثقبه«بينيم كه دو كلمة  مي در كمال تعجب
در پانوشت آمده و توضيح داده شده كه اين دو  ،بوده و در مقابل سعت ثقبه است

توان سراغ  مي باري، از اين موارد فراوان. كلمه در حاشية متن نوشته شده است
  .را دچار اخالل و اشكال كرده است مواردي كه جمالت متن. داد

؛ اما خالي از لغزش و سهو نيست، شده  تصحيح هكه اين كتاب با يك نسخ جااز آن
به طوري كه در يك صفحه  ؛آيد اغالط تايپي آن به چشم مي هوهابيش از اين س

. آمده است) مساق(ر به همين شكل و سه بار با قاف سه با »مساغ«كلمة  )214ص(
به وسيلة (هاست از حروف متن  جدا نكردن حروف ابجدي كه غالباً نشانة نغمه

هر حرف  به طوري كه. كتاب استمعضل ديگر اين  ،)سازي گيومه و يا برجسته
به خصوص اگر يك غلط تايپي  ؛اندازد اي خوانندة كتاب را به اشتباه مي افتادهجدا

اگر مطلق «: انيمخو مي 103 فحةكه مثالً در ص چنان. هم در اين امر مددرساني كند
  .كه اين برل صورت مغلوط كلمة بدل است» ...وتر اسفل را برل

يعني عين  ،كسي استو جداول به صورت ع اَشكالدر اين كتاب غالب 
تصوير نسخه در ميان متن قرار گرفته است كه كيفيت بسيار نامطلوبي دارد و 

در مواردي مصحح محترم اقدام به فراهم كردن صورت . قابل استفاده نيست
ترين اين  ساده. ولي نتيجة مطلوبي به دست نيامده است ،ها كرده تايپي نغمه
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استخراج  ةارگانه است كه مراغي طريقچهو در بخش شعبات بيستها نگاري نغمه

 نشانها هايي در بين آن نغمات را از دساتين اوتار با چند حرف ابجدي و نقطه
هذا غالب  غايت ساده است؛ مع ها بهدرج اين حروف و نُقَط و محاسبة آن. دهد مي

براي نمونه صورت صحيح . خالي از اشكال نيست است، آنچه در اين بخش آمده
  :نهيم مندان وامي آوريم و مقايسه و مطابقت را به عالقه مي در اينجا چند شعبه را

  ح. ي . يب . يد . يو . . يط : )141ص(نوروز عرب 
  ا. . د . . ح ز . . يا . . يد . يو . يح : )141ص(ماهور 

  ا. . د . و . ح . ي . يب . . يه : )144ص(همايون 
  ا. ج . ه  . .ح . . يا . يج . يه . . يح : )146ص(محير 

توسط بينش دومين گام مهم در  االلحان جامعانتشار  ،با وجود همة اين مسائل
شناسي و بلكه شناخت اصول موسيقي قديم ايران و نيز به اعتباري  جهت مراغي

رفت و از اين حيث بسيار مغتنم و قابل تقدير بوده و  مي جهان اسالم به شمار
  .خواهد بود
 ؛تر است تر و دقيق كامل مقاصدااللحانبه مقدمة نسبت  االلحان جامعمقدمة 

هذا مشخص است كه هنوز بسياري از منابع در دسترس مصحح قرار نگرفته  مع
  .از اين رو حدس و احتماالت در اين مقدمه نقش قابل توجهي دارد ،است

امروز با كشف منابع جديد صحت و سقم بعضي از اين حدسها بر ما معلوم شده 
به دليل «است؛ مثل تاريخ تولد پسر سوم مراغي يعني عبدالعزيز كه به نوشتة بينش 

 )ص هفت(» باشد 818بايد بعد از  االلحان جامع 818نيامدن اسمش در نسخة مورخ 
دستنويس ديگري از (ن كه صحيح نيست؛ چرا كه در حاشية نسخة بادليا

: نك(. ثبت شده است 816به خط مراغي سال تولد عبدالعزيز  )االلحان جامع
محاسبة  ا در عوضام )1هشت، تصوير  و ، چاپ فرهنگستان، ص بيستااللحان جامع

. تقريبي سال تولد مراغي بر اساس قرائن و شواهد بي كم و كاست و دقيق است
  : نويسد بينش مي

بندي حدود بيست سال فرض كنيم  عبدالقادر را در موقع اين شرطاگر سن 



 آثار عبدالقادر مراغي ياي از كيفيت احيا گونه گزارش: 27ضميمة /  16

 
  .)ص هفت(شود  مي 758تاريخ تولد او تقريباً سال 

  
به  است؛ و اين تاريخي است كه مراغي خود در نسخة بادليان بدان تصريح كرده

   :نويسد مي اين صورت كه در پايان كتاب
 پنجاه و هفت سالگي قمري بودم در سن... و در اين ايام كه اين كتاب را وضع كردم

   .)3وهفت، تصوير  ، چاپ فرهنگستان، ص بيستااللحان جامع(
  

يعني سن مراغي را در  58عدد  ،است 816 نسخهاين  كتابتكه تاريخ  از آنجا
پس حدس بينش به طور . 758شود  مي نتيجه ،كنيم مي آن زمان از آن كسر

  .آوري در اين مورد دقيق بوده است شگفت
  

  نكته
خوب است اشاره داشته باشم كه بينش در  االلحان جامعدر انتهاي بررسي كتاب 

ظاهراً شواهد  او. آورد در اثبات تشيع عبدالقادر مي مقدمة كتاب بيتي را شاهد
كدام  اما هيچ ؛ديگري هم براي تشيع او، و نيز شواهدي جهت اثبات تسنن او دارد

يعني  ،له نداردأالبته ربطي به اين مس ندهنگاربحث . چندان قابل پافشاري نيست
بحث بر سر . بوده يا سني كه عبدالقادر شيعهم يدر حال حاضر كاري به اين ندار

  : نويسد بيتي است كه بينش در خصوص آن مي
شود  ديده مي جامع االلحانبيتي از عبدالقادر در مدح سلطان حسين جالير در 

  ). ص دوازده(هد د كه شيعه بودن او را با ايهام نشان مي
  

اما اين بيت از مراغي نيست بلكه از شاعر معاصر و دوست مراغي، سلمان 
   اي با مطلعِ در قصيده. ساوجي است

 كجاست؟ آخر اي چشم بالبين اشك خونينت  تشنگان كربالست خاك خون آغشتة لب
  )182، صديوانسلمان ساوجي، ( 
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  : و بيت مورد اشارة بينش اين است
 راه حق اين است نتوانم نهفتن راه راست  مذهبمكوري چشم مخالف من حسيني

  )همان( 
خوب است يادآوري كنم كه مخالف، حسيني، راه، . اين بيت پر از ايهام است

بيت مذكور  ،از طرف ديگر. جملگي اصطالحات موسيقي است ،نهفت و راست
كار » حسيني«جالير خوانده شده و نيز در مقام » حسين«در مجلس سلطان 

به سفارش همين  ،يعني نوبت مرتبي كه اين بيت در آن اجرا شد(است شده 
  .)م حسيني ساخته و پرداخته شده بودسلطان در مقا

بودند و انتخاب اين بيت براي كاري به  مذهب دانيم كه آل جالير شيعه مي
سفارش سلطاني كه حسين نام داشت و آن كار نيز در مقام حسيني ساخته شده 

از سلمان ساوجي  ،كه گفتم چنان ،بسيار زيركانه و هنرمندانه است، اما بيت ،بود
سروده ) ع(حضرت امام حسين در منقبت اي  است كه اين مسائل ضمن قصيده

  .شده است
  :اي خطاب به مراغي گفته است نيز در قطعه» كجج«ص با تخل شاعري

 ت هم در مقامت هست نوروزي دگرزين جه  رسد چون حسيني مذهبي با شاه نازت مي
 )127ص )همتاخ(، االلحان جامعبينش، ( 



 



  
  
  
  

  
  

  شرح ادوار
ش توسط مركز نشر دانشگاهي منتشر 1370را بينش در سال  شرح ادواركتاب 
. برتري دارد جامع االلحانو مقاصدااللحان اين كتاب از هر حيث نسبت به . كرد

تجربه در تصحيح متون عبدالقادر مراغي و ها مصحح آن با ميراثي كه از سال
جامع بر اين كتاب نگاشته اي  مقدمه ،آوردهتحقيق در احوال و آثار او به چنگ 

هاي  است كه اهل فن پختگي و سالمت و جامعيت اين مقدمه را نسبت به مقدمه
  . دننك مي آن دو كتاب پيشين تأييد

شايع و رايج ها همچنين حروفچيني كتاب با امكانات جديدي كه در آن سال
اما  ،صورت عكسي است جداول البته همچنان به. تر يافته است تي شكيلئهي ،شد

به سبب چاپ مناسب، وضوح و كيفيت بسيار بهتري نسبت به تصاوير 
  .دارد جامع االلحانو  مقاصدااللحان

اگرچه  ؛تري انجام شده است تر، و با روش عالمانه اي تصحيح متن نيز حرفه
بايد يافت كه ها در اين اثر هم بسياري از مطالب مفيد متعلق به متن را در پانوشت

يعني ديگر در پايين صفحه  ،نوشت تغيير يافته است البته در اين كتاب به پي
بلكه در پايان هر فصل توضيحات  ،خورد بدل يا توضيحات به چشم نمي نسخه

  .مربوط به مطالب آن فصل آمده است
نسخة مدرسة عالي . 1 :متن بر اساس سه نسخة خطي تصحيح شده است

نسخة . 3، )ملي(نسخة كتابخانة ملي تهران  .2، )سپهساالر سابق(شهيد مطهري 
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  .)نور(نورعثمانية تركيه 

برخالف معمول از حروف رمزي ها بدل بينش در توضيحات براي نشانة نسخه
. نور، مطهري، ملي: را نوشته استها  بلكه نام خود كتابخانه ،استفاده نكرده

اغالط تايپي  حروف ابجدي داخل گيومه يا پرانتز قرار نگرفته است و كتاب از
 768ترين اين اغالط سال تولد مراغي است كه حدود  فاحش. هم خالي نيست
  .)31ص(ثبت شده است 

تري از تعليقات دو  به نسبت با مطالب پخته ،در بخش تعليقات آخر كتاب
اما پيداست كه منابع مورد رجوع مصحح  ،رو هستيم كتاب ديگر مراغي روبه

المثل اگر در تعليقات  في. است چندان تغييري نكرده و دامنة آن وسعتي نيافته
در آثار دورة « :خوانيم مي بارة عمادالدين عبدالملك سمرقندي در االلحان جامع

 »اسفزاري ذكري از اين سمرقندي نشده است روضات الجناتتيموري و كتبي نظير 
بينيم كه مصحح نه فقط بر اين مطلب چيزي  مي شرح ادواردر تعليقات  .)293ص(

كه در   حالي نظر كرده است، در نيفزوده، بلكه از اظهارنظر در اين مورد به كلي صرف
چند نقطه از كتاب ذكر عمادالدين سمرقندي آمده است و اين عمادالدين همان كسي 

چندان دور از دسترس بينش هم نبوده ــ از است كه در منابع آن عصر ــ كه اتفاقاً 
؛ 118  رجال: 1324نوايي : نك ،براي نمونه(الدين مكرر ياد شده  پدرش عصام

و از خود عمادالدين نيز در منابعي  )811و  466، 365 ، صزبدةالتواريخ ابرو، حافظ
ذكر خلف «آنجا كه در . توان سراغ گرفت دولتشاه سمرقندي مي يالشعراةتذكرچون 

  : نويسد مي» اكابر سلف خواجه عبدالملك سمرقندي نور قبره
به وقت سلطنت اميركبير تيمور گوركان . از جملة اكابر سمرقند بوده

نظير بوده و اليوم  االسالم بلدة محفوظه بوده و در علم و فضيلت و جاه بي شيخ
بارك او بزرگي بر قاعدة اول است و خواجه را با وجود فضل و در خاندان م

دولتشاه، ( يافتة اوست علم، اشعار ماليم است و موالنا بساطي تربيت
   .)591ـ590، صالشعراءةتذكر
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بينيم كه مطالبي از  مي دستخط او را الدين احمد وزير تاج بياض همچنين در

صفحة مختصر، اطالعاتي دربارة اما در همين دو سه . پدرش كتابت كرده است
خصوص اينكه پيش از مشاهدة دستخط  هب ؛آيد مي خود عمادالدين نيز به دست

  :خوانيم مي او به خطي ديگر
هذَا ما وشّح بِه المولي األعظَم شيخ االسالم االعلم االكرم المستغني عن االلقاب 

الشيراز رسوالً من  ةخطـوالدين عبدالملك السمرقندي حين شرف  ةعماد الملّـ
  .)441ص(ين ثمانين و سبعمائه تاثن ةسنسمرقند في الحادي عشر من شعبان المعظم 

  
از سمرقند به شيراز  782توان دريافت كه عبدالملك در تاريخ  مي از سطور فوق

  .)به رسالتيعني (آمد به عنوان مقامي دولتي 
  : نويسد مي .ترقيمة مطلب نيز حاوي اطالعات جديدي است

بن  بن ابي بكربن محمدبن عبدالرحيم كاتب هذه السطور ابواحمد عمادبن عصام
ي بن علي صاحب الهدايه، رحم اهللا الماضي و عصم الباقي، كتبها حامداً هللا تعالبكر

  .)446ص (
    

يعني فرزندي نيز به نام احمد  ،آيد كه كنية او ابواحمد بوده از اين نوشته برمي
حتي دو بيتي كه بينش در نسخة نورعثمانيه اضافه بر سه بيت منقول  .داشته است

زائد يا  را )يعني هر پنج بيت(ديده و تمام آن  جامع االلحاناز عبدالملك در 
نوشت نقل كرده  مكرر تلقي كرده و هم از اين رو آن را نه در متن، كه در پي

است كه در  ص عبدالملك در شعرو آن تخل مفيد استاي  است، حاوي نكته
  :مقطع غزل مورد بحث آمده است

 چون برفكند قاعدة مال و جاه را  نام قلندر درست كرد»ابن عصام«
  )151، ص شرح ادوارمراغي، ( 

شك تحريف عصامي  كه بيــ ذيل نام عصياني  منتخب اللطايفو نيز در تذكرة 
  : خوانيم مي ــ است
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رش گ: منه. تيمور شيخ االسالم بودعبدالملك عصياني سمرقندي در عهد امير 

  .)274، صمنتخب اللطايفرحم عليخان، (... به عاشق بيچاره ماجرا بودي
  

كه اسم » اعالم«اول : در انتهاي كتاب دو فهرست عام وجود دارد. و اما فهرستها
» لغات، تركيبات و اصطالحات«اشخاص و اقوام و كتب و امكنه است؛ دوم فهرست 

  .رسد فوايد بسيار، برخي موارد آن غيرمعمول به نظر ميرغم  است كه به
عمدة اشكال اين عبارات و تركيبات اين است كه كمتر كسي براي پيدا كردن 

و يا براي پيدا كردن » شكل تربيع«در بخش حروف شين به دنبال » تربيع«مثالً 
  .گردد مي» بي زمان دور ايقاعي«دور يا دور ايقاعي در بخش حروف باء به دنبال 

 .است» كتابنامه«و نكتة آخر اينكه كتاب فاقد فهرست منابع و مĤخذ يا به تعبير امروز 



  
  

  
  
  
  

  )خاتمه(االلحان  جامع
و به  ق 818بر اساس نسخة مورخ به تصحيح تقي بينش،  االلحان جامعخاتمة 

توسط مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي  1372در سال خط مؤلف، 
مفيد و نسبتاً جامع كه متذكر فوايد ويژة اين اي  با مقدمه ؛منتشر شد) پژوهشگاه(

  .ش 1368است، و البته تاريخ نگارش آن تابستان  االلحان جامعبخش از كتاب 
و توضيحات بينش در خصوص برخي ها نيز ابتدا يادداشت كتاب در پايان
فهرست مĤخذ، و در انتها فهرست  سپس ،نامه واژه ،، بعد از آناست اشعار آمده

جا گفتني است كه ارقام فهرست اعالم متأسفانه با صفحات كتاب  همين. اعالم
اعم از اسم شخص، مكان يا كتاب و (مطابقت ندارد و گاه پيدا كردن اسمي 

  .اندازد مي خواننده را حسابي به زحمت) رساله
ولي به  ،نيست االلحان جامعاز  ي مستقلكه البته اثر(اين اثر  ياما كيفيت احيا

، و حجم نسبتاً زياد، مصحح بهتر ديده آن را جدا از ديگر جهت تفاوت موضوع
در مجموع و با توجه به اينكه مصحح تنها يك نسخه در ) ابواب كتاب منتشر كند

قابل  ،دست داشته و نيز نخستين كسي است كه به تصحيح اين متن همت گماشته
گر دو شود ا مي تر البته اين رأي پذيرفتني. قبول و حتي شايستة تحسين است

اول اينكه عبدالقادر مراغي خود در كتابت اشعار  :نكتة ديگر را نيز يادآور شويم
مورد بحث از اغالط  و دوم اينكه كتاب. شده است مي مكرر دچار سهو و خطا
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توان  نمي بنابراين بخشي از اشكاالت كتاب را. نيز صدمه ديده است تايپي فراوان

هايي از  هذا به نمونه مع. مرتبط دانستاحتياطي مصحح  انگاري و بي به سهل
چگونه و از قلم چه كسي ها آنكه مشخص كنم اين لغزش بي ،كنم مي اشارهها لغزش

  .صادر شده است
به افتادگيها،  ،عمدة اشكاالت به چشم آمده از تورقي سرسري در اين كتاب

   :چند نمونه .شود مي جايي و اخالل در وزن مربوط اضافات، جابه
  

» الّذي«كلمة » .الحمدهللا خلق الوجود من العدم« :1جلس اول، سطر ، م20ص ـ
  .بعد از الحمدهللا افتاده است

  
به جاي كن، » .دل طلب كن دار ملك دل توان شد پادشا« :1، سطر 26ص ـ
. صحيح است و سطر يا بيت بعد نيز در دستنويس مراغي افتادگي دارد» كز«

توانست افتادگي را با رجوع به ديوان  مي آساني شعر از خاقاني است و مصحح به
» در دو دست] باد داري[تا تو خود را پاي بستي «: گونه اصالح كند بدين

  .)1 ، صديوانخاقاني، (
  
  :1، سطر 41ص ـ

 نه مردمم اگر از مردمي اثر ديدم  بسان صورت ديوار در تمامت خلق
  .است» توأمان«بعد چرا كه قافية بيت . بايد نهاد» نشان«به جاي اثر، 

  
  :3، سطر 174صـ 

 باشد يكباره رها مكن كه ضايع شده  آن كو به سالمي ز تو قانع شده باشد
 انشاءاهللا كه خير مانع شده باشد  نياري ز رهيميديرست كه ياد

اما از مصرع سوم پيداست كه  ،دانم كه سهو از مؤلف بوده است يا از مصحح نمي
  .زايد است» شده«رباعي بوده و در هر سه مصرعِ مقفّي كلمة صورت اصلي شعر 
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  :5، سطر 174 ص ـ

 يكباره زبان كلك از من ببريد  كلي دو لب خويش ببست از خدمت
  :بيت ماقبل اين بيت چنين است

 بدخدمتي و جنايتي ديد ز من  بي آنكه حديث سرد بشنيد ز من
صحيح  تروص ،»زبان كلك از من ببريديكباره «ع اكند كه در مصر مي و روشن

  .است» ببريد ز من«
  
ع در ادو مصر» سواء ظهر قرطاس و بطن اذا كان الي كريم« :1، سطر 175ص ـ

صورت . هم از ميان افتاده استاي  ع شده و كلمهااينجا تبديل به يك مصر
  : است چنينصحيح آن، 

 اذا كان الكتاب الي كريم  سوآء ظهر قرطاس و بطن
  
واحد دو بيت عربي مذكور در اين نشاني، يك شعر  :7و  6 هاي، سطر176ص ـ

  : توجه كنيد. حالي كه مستقل از يكديگر استفرض شده در 
 قبل االرض ثم قبل يديه  يا كتابي اذا وصلت اليه
 لكنّني مفاتح األرزاق  قبل انامله فليس انامال

  
آمده، منفرد و منفصل است و هم هم دو بيتي كه متصل  :، دو بيت آخر186ص ـ
  :توجه بفرماييد. صحيح» نطرقي«در بيت اول غلط است و » بطرقي«

 بهر گندم رخت آدم شد تلف  لقمه چندان خور كه ناگه نطرقي
  *  

 كه از بهر كاري دهندت علف  مكن بيهده كاه و جو را تلف
دهم  احتمال مي. از من است »نطرقي«به  »بطرقي«و تبديل ة بين بيتها ستار

جالب اينكه در تصحيح خضرايي نيز . اشتراك در قافيه سبب اين سهو شده باشد
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  .اين دو بيت يك شعر فرض شده، شايد هم در اصل نسخه چنين بوده است

  
مربوط به بيت ماقبل است كه » از من دريغ داشت«با رديف  8سطر  :173ـ ص

نيز ) تر چند سطر پايين( نين  اين دو بيتهمچ. است با بيت مابعد خود خلط شده
  :از يك شعر است و بهتر است پيوسته باشد

 نامة من نيرزدت به جواب  ننويسي جواب نامة من
 كز لب تشنه باز گيرد آب  اي عجب لطف تو روا دارد

  )332، صديوان ،رباص بيدا :كن. (كه ظاهراً از اديب صابر است
  
  :1، سطر 169ص ـ

 يلوح الصبح من لمعاته  سالم من نفحاته سالم
در اصل «: نهاده و در پانوشت آورده استاي  نخست نشانه» سالم«بينش بر سر 

  ».يفوح: بدل آمده است به عنوان نسخه
بلكه لفظ از ميان  ،بدل كلمة سالم نيست نسخه» يفوح«اما آشكارا پيداست كه 
متأسفانه مصحح با همين يك برداشت اشتباه، هم وزن، . افتادة بعد از سالم است

در حالي كه شكل . ساختار صحيح جمله را معيوب ساخته استهم هم قافيه و 
  : صحيح بيت چنين است
 سالم يلوح الصبح من لمعاته  من نفحاته...سالم يفوح

 ةمورد استفاد» ب«باز هم مصرع اول چيزي كم دارد و ظاهرًا در نسخة  كه البته
ابيات ديگر اين . كند مي كه مشكل را حل» المسك«خضرايي بعد از يفوح آمده 

  . شعر نيز در چاپ بينش كمابيش اشكاالتي دارد
  

) شود كه نقل مي(كنم بايد از بيت مابعد  دو بيتي كه عرض مي: 5، سطر 66ص
  .ل باشدمنفصل و مستق
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 مِفالظلم آخره يأتيك بِالند راً ال تظلمن إذا ما كنْت مقتد

 نمِيدعوا عليك و عين اهللاِ لم ت  ونك و المظلوم منتبهفنامت ج
  *  

َأما و  المظلوم وه و ال زال المسيء  ومو شالظْلماهللاِ انّ
ستمكاري و هر سه  است و هر سه در نهي از) ع(البته هر سه بيت از امام علي 

نه  بايد نوشتضمن آنكه يدعو . اما در وزن و قافيه اختالف دارد. الميم مختوم
رسد پايان  مي و نيز به نظر. ميان الظلم و شوم زايد است» و«همچنين . يدعوا

  . بيت سوم هوالظلوم باشد نه هوالمظلوم
  :خوانيم مي تر ، چند سطر پايينفحههمان صـ در 

 تا دل خلق نيك بخراشد  از مظلومنكني دفع ظالم
 باشند گوسفندان هالك مي  تا تو با صيد گرگ پردازي

اما به  ،)شايد مراغي چنين ثبت  كرده است( طور آمده در تصحيح خضرايي هم همين
شعر از . آيد جور در نمي» باشند مي«با » بخراشد«بايد اشاره كرد كه  هر حال مي

  .آمده است» بخراشند«هاي مواعظ  نسخهسعدي است و در » مواعظ«
چرا كه نقد كامل اثر و ذكر جملة لغزشهاي آن ؛ گذريم اما از اين همه در مي

  .طلبد خود مجالي ديگر مي...) اعم از اشتباهات مؤلف و مصحح و حروفچين و(
  

ي از چهار كتاب مراغي كه در طي سالياني دراز به صر و كلاين بود گزارشي مخت
. مردي چون مرحوم سيد محمدتقي بينش تصحيح و طبع شد همت دانشي

را نديدند يا اگر ديدند به دقت و تأمل در آن  بهااميدوارم براي كساني كه اين كتا
سطور فوق تصوري اجمالي و در عين حال نزديك به واقعيت از  ،نظر نكردند

 .اين آثار و شيوة كار مصحح، پديد آورده باشد



 



  
  
  
  
  
 

 
  

 
  )چاپ فرهنگستان هنر(االلحان  جامع

كه به كوشش بابك خضرايي و توسط  جامع االلحانو اما چاپ اخير 
فرهنگستان هنر صورت گرفته است نيز در اين ميان شايستة بررسي است تا هم 

ببينيم  ،تر از آن مهم ،كار مرحوم بينش در قياس با آن سنجيده شود و هم
خضرايي در  .عبدالقادر مراغي به كجا انجاميده است سرنوشت اثري ارجمند از

  :پيشگفتار كتاب در باب ضرورت كار خود نوشته است
نيز كه به همت مرحوم تقي بينش به چاپ رسيد، گرچه تأثير  جامع االلحانكتاب 

عميق و مثبتي بر جاي گذاشت، به سبب كمبود امكانات آن دوره و شايد كسالت 
بدل،  اراي اشكاالتي است؛ از جمله به سبب نداشتن نسخهايشان، در برخي موارد د

جاي بسياري از مطالب كه در آن نسخه در حاشيه آمده بود، بر مصحح روشن 
نيز . ناچار در پانويس آمده و متن تا حدي از پيوستگي دور مانده است نبوده و به

ايد جاافتادگيها بيشتر جدولها از نسخه، گراور شده كه غالباً ناخواناست و بر اينها ب
بايد گفت در كنار . و احياناً قرائت نادرست و غلطهاي فراوان چاپي را نيز افزود

اند، نكاتي در برخي يادداشتها  يادداشتهاي مفيدي كه مرحوم تقي بينش نوشته
كرد كه تصحيح دوباره و  همة اينها ايجاب مي. طرح شده كه خالي از اشكال نيست

ها و منابع بيشتر براي اين رسالة موسيقي فارسي بسيار  هتري با تكيه بر نسخ دقيق
  ).ص هجده چاپ خضرايي، ،جامعمراغي، (مهم انجام شود 
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هاي نفس مـا بـا ميراثـي كـه از تالشـ      ازهحال بايد ديد كه به راستي مصحح ت

چـه   ،هاي نويافتـه و امكانـات جديـد    مرحوم بينش در دست داشته و نيز نسخه
  .نادرست و اغالط چاپي و امثال ذلك كاسته است هاييزان از اين قرائتم

 ،اگر كاستيهايي دارد ،شكي نيست كه اين كتاب نسبت به كار مرحوم بينش
مثالً بعضي از مطالبي كه بينش  ،مواردي از اشكاالت رفع شده است. امتيازاتي هم دارد

ت شده وارد متن شده كه غالباً موجب پيوستگي و سالمت جمال ،در حاشيه آورده بود
از ديگر امتيازات اين چاپ داخل گيومه قرار گرفتن حروف ابجدي است كه . است

اما فارغ از اين موارد كه . شود با حروف و كلمات متن خلط و آميزش نيابد سبب مي
جناب خضرايي نه در تحقيق به منابع  ،البته در جاي خود از اهميت برخوردارند

جز اينكه ( به قدر انتظار تالش كرده استجديدي مراجعه داشته و نه در تصحيح 
  مي باز به خط مؤلف به دست آورده و با تحرير نخست مقابله كردهنسخة دو

  .)ته مغتنم است و جاي قدرداني داردكه الباست 
هايي از برخي اشكاالت و لغزشها اشاره خواهم كرد كه  در اينجا بنده به نمونه

باشد كه با طرح اين مسـائل   دست آمد؛ قيق كتاب مذكور بهاز تورق نه چندان د
  .تري نسبت به كار بينش داشته باشيم قضاوت منصفانه

  
  نغمات و ايقاعات

 تعمـق  دوايـر البته نگارنـده در جـداول و   . كنم مي مقدمه از موارد جزئي آغاز بي
دسـت نـزده   ) تشخيص صحت و سقم ارقام و حـروف  براي(نكرده و به محاسبه 

نمونـه،   من بابكنم  مي چند مورد به نظر آمد كه عرضاما از فرط وضوح  ،است
از جملـه در  . شايد مصحح را برانگيزد تا در ديگر موارد دقت و رفع اشتباه كنـد 

مـروري سـاده    ،فصل رابع از باب سادس كه در كار بينش هـم نظـري افكنـديم   
زايـد  » ح«و » و«در نغمات عزّال يك نقطه از دو نقطة ميان نغمة . كارساز است

  .نقطة موجود اساساً بيجاست» يه«و » يو«يا در نغمات صبا بين نغمة . ستا
 ؛كه يقيناً اشتباه اسـت  است آمده» نَنَنْ تَنَنَنَنْ تَنَنَنَنْتَنَ: ثقيل هزج« 237در ص 
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كه عبدالقادر مراغـي در دو صـفحة قبـل     نَنَنَنْ فاصلة كبري است و چنانچرا كه تَ

  .بري در ازمنة ايقاعي مستعمل نباشدفاصلة ك ،دارد تصريح 235يعني ص 
  

  
نيـز در بحـث از زمانهـا     236جالب اينكه در جوار همين لغزش آشكار، يعني ص 

و ثالثه امثال آن را خفيف ثقيل هزج خواننـد و اربعـه امثـال آن را    ... «: آمده است
  . هذا مصحح محترم سه فاصلة كبري را برابر ثقيل هزج آورده است مع» .ثقيل الهزج

و آن سه حرف بود كـه  «: در تعريف وتد مفروق آمده است 235همچنين در ص 
كه باز غلط اسـت و صـحيح   » .حرف اول متحرك باشد و حرف وسط ساكن؛ مثالً تانْ

و «: تانَ است؛ چراكه حرف وسط الف است و ادامة عبارت مراغي خود گوياسـت 
  ».تحرك افتاده استاين را مفروق براي آن خوانند كه ساكن آن در ميان هر دو م

  
   هاخواني ناخوانيها و غلط

. شود كه ظاهراً مصحح قادر به قرائت متن نشده اسـت  مي مواردي در كتاب ديده
احتماالً بر مـا  ها خواني اما غلط ،بعضي از اين موارد با عالمت سؤال مشخص شده

كه متن اصلي را پيش رو نـداريم، جـز معـدود مـواردي كـه       چرا ؛پوشيده است
، 136فحة اصل تصوير متن را در كتاب به چاپ رسانده است، مثالً در ص مصحح

) يعنـي نغمـة يـو   (» يـو «به جاي عالمت سـؤال   ،سطر دوم 32نوشت شمارة  پي
  .است كه در تصوير آمده چنان ،صحيح است
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ــا در ص ــي285ي ــده   ،54نوشــت شــمارة  ، پ ــه چــاپ ش ــابق تصــويري ك مط
همچنـين  . الـدين بـدرالنايي   ت نـه شـمس  صحيح اس» بن بدر النايي الدين شمس«
  .شود نه شيكلدي عودي مي در تصوير ديده و خوانده» شيكلدي عواد«

  

  
از . موجـود اسـت   494دو دوبيتي محلي آمده كه تصوير آن در ص 448يا در ص 

اگرچـه ظـاهراً   . (توان به عدم دقت نظر در كار مصحح پي بـرد  روي اين تصوير مي
اشـرف صـادقي    كلي به قرائت و استنساخ و اسـتنباط علـي  جناب خضرايي اعتماد 

اما موارد متابعت از كار  ،نكرده و در يكي دو مورد از متن مصحح ايشان تخطي كرده
ار دو كيتي « :خوانيم مثالً مي) .دارد  پي اي در نامبرده كمال تعجب را براي هر بيننده

خبـري  » زنـي «ملصق به  اما در تصوير از واو .)448ص(» ده دامانم وزني جنك
چرا كه منهـاي ايـن واو در وزن و معنـا خللـي      ،نيست و صحيح نيز همين است

اما آشـكارا در  » .ح كيلي ساماننبو كه الوم بر« :خوانيم مي ديگر. شود نمي ايجاد
» حببـر «را » حببري «كه » .كيلي سامان بحبو كه الوم بري « :است تصوير آمده

  . دهد مصحح در استنساخ متن خبر ميانگاري  خواندن خود از سهل
خواني واضح و فاحشي ديـده   طور در مصرع قبل از اين مصرع نيز غلط همين

در كـه  » .چسر چشمان خـود بنگـژنم الو  « :روايت مصحح چنين است. شود مي
و . اال اينكه كاتب حرف چ را كشيده است است؛» چسر«به جاي » چرا«تصوير 

باالخره يك چشم بينا حـرف بعـد از ايـن     ،نباشد» چرا«تازه گيريم كه اين لغت 
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را كه به عقيدة بنده الف است و شايد يك شخص ناوارد آن را » چسر«يا » چر«

  تواند ناديده گرفت؟ مي )به دليل شباهتي كه سهواً پيش آمده(واو بخواند 
  

  
به حسـب   ،كه بدون ديدن متن هم چرا ها نيز محل استعجاب است؛برخي ناخواني

المثـل در مـتن    توان يقين كرد كه فـي  ، ميجمله و گاه به ياري وزن و قافيهمعنيِ 
  .بوده است» ميثاق«واژة » خوانده نشده«زير، جاي هر دو كلمة 

  
 چو از مجاري حال تو كردم استنطاق  و حسـن پيمـان داد...خبر ز صحت

ــداي آن    هزار نفس گرامي فداي آن پيمـان ــي ف ــزار جــان گرام  ...ه
  )455 ص( 

  :خوانيم يا در جاي ديگر مي
 بنه بر سر برو هر جا كه خواهي  از نـــور الهـــي...ادب تـــا

  )432 ص( 
بـوده؛ يعنـي ادب   » جيسـت «چـين در نسـخه    پيداست، و شك نبايد كرد كه جاي نقطه

  ...تاجيست 
  

  مورد تشكيكهاي بي
: آمده اسـت  459ر صمثالً د. مورد است بي بعضي عالمت سؤالها يا ترديدها و تشكيكها

كه عالمت سؤال در اينجا بيجاسـت و  » .بر در مان درآ] ؟[ناز و جور و جنگ «
كه معشوق همواره در ادبيات ما بـه ايـن   (گويد جنگ و نزاع را  مي. معني روشن

) چه يكي از معاني ماندن، گذاشتن اسـت (بر در بگذار ) قبيل صفات متصف است
  .و سپس داخل شو



 آثار عبدالقادر مراغي ييت احيااي از كيف گونه گزارش: 27ضميمة /  34

 
  :ستآمده ا 441يا در ص

 بر كف كس تا ابـد نگـار نمانـد     باده خور و عيش كن كه عمر بكار است
  

ته شـده و در توضـيح آن آمـده    گذاشـ  اي هستار »نگار«و  »بكار«بر روي كلمة 
در اين مصرع عجالتاً اظهـار   »بكار«در مورد معني كلمة . قرائت مشكوك: است
و اين معنـي در تركيـب    اما نگار در مصرع دوم به معني نقش است ،كنم نمي نظر

كه امروز هم مستعمل است وضوح دارد، همچنين نقش يـا نگـار   » نقش و نگار«
امـروز هـم در   . (بر كف دست زدن در گذشته امري رايج و معمـول بـوده اسـت   

برخي از نقاط ايران و كشورهاي همجوار در مناسبتهاي مختلـف كـف دسـت را    
له در ادبيات فارسي بارهـا و  أاين مس و.) كنند مي حنا و يا با نقش و نگار تزئين

  :گويد كه نظامي گنجوي مي چنان ؛بارها مورد توجه شاعران قرار گرفته است
ــار ــتها در نگ ــته دس  به شادي دويدندي از هـر كنـار    رخ آراس

  )971، صشرفنامهنظامي، ( 
  :است و باز نظامي گفته

 همه در دستها گرفتـه نگـار    بهـار هر نگاري بسان تازه
  )701، ص پيكر هفتهمو، (

  :گويد مي تر به عصر ما وحشي بافقي و از شاعران نزديك
 دل جوانان در شـب نـوروز و عيـدهمچو خرّم

ــدر نگــار  ــا و دســتها ان ــدر حن ــا ان  پايه
  )303، ص ديوان، وحشي(

  
  عدم توجه به تقديم و تأخير

تابتي در نسخ كهـن  هاي ك برخي از اشتباهات ناشي از عدم اشراف بر رموز و نشانه
كه در (» خـ  م«هاي رايج در ميان كاتبان قديم عالمت  المثل يكي از نشانه في. است
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ايـن  . به نشانة مقدم و مؤخر بـوده اسـت  ) گذاشتند را نمي» خ«بسياري مواقع نقطة 

شد كه كاتب دو كلمه يا دو مصرع يا دو سطر را  نشانه وقتي بر روي كلمات قيد مي
زدن و  كـاري و خـط   عالمت مقدم و مؤخر به آسـاني از كثيـف  . نوشت جا مي جابه

دانم در مواردي كه در اين كتاب مشـاهده   من نمي. كرد دوباره نوشتن جلوگيري مي
در اصل متن بوده يا نه؟ چـرا كـه در مـواقعي كاتـب قصـد       »خـ  م«كردم، عالمت 

گذارد اما قصد كرده كه بعد از كتابت صفحه يا فصل يا كل كتاب اين عالمت را ب مي
هذا در مواردي بر بنده معلـوم و مبـرهن اسـت كـه دو      كرد، مع خود را فراموش مي

 355مـثالً در صـفحة   . جا شود تـا مـتن سـالمت خـود را بازيابـد      كلمه بايد جابه
  :خوانيم مي

 غم مقلوب كرم را تو به، اي ماية  در باغ طبيعت تو چون نيست كـرم
  

  ».كرم تو را به اي ماية غم مقلوب«: كه صحيح آن اين است
  :خوانيم مي 380فحة يا در ص

 هوس باختن يك ندم نرد افتاد هم را در سـرشب ماناگهان چارده
 :كه آشكارا از حيث معني و وزن معيوب است و صورت صحيح آن، چنين

  ».ناگهان ماه شب چاردهم را در سر«
  

  :تأمالت نابجا
. اسـاس اسـت   از لغات و اصطالحات گاه بـي اي  پاره توضيحات مصحح در خصوص

 خوانند را شجاع مي) يعني سوراخ پشت ني(گويد كه ثقبة ظهر ناي  المثل مراغي مي في
آساني و وضـوح شـجاع خوانـده     ها به و به قول مصحح، اين كلمه در نسخه .)26ص(

اند كه شايد  دهحدس ز ،شود، اما از آنجايي كه معني اين لفظ بر ايشان پوشيده است مي
  .)103نوشت شمارة  پي 31ص(باشد ) به معني اكتاو بم(صحيح آن شحاج 
با ثقبـة ظهـر   ) در معاني مختلفش(از ارتباط كلمة شجاع عجالتاً البته بنده نيز 

هاي مختلف آثار مراغي و  در نسخه كراراًاما از آنجا كه اين كلمه  ،اطالعم ناي بي
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 و نيز رساالت عربي موسيقي بـه وضـوح آمـده   نويس،  ديگر موسيقيدانان پارسي

معني اسـت، بلكـه صـواب آن     ديگر بياي  ، حدس و گمان براي يافتن واژهاست
  .است كه مصحح همة هم خود را صرف دريافت وجه تسمية لفظ شجاع كند

مندان به متـون كهـن موسـيقي     نمونة ديگر كه ذكر آن خالي از فايده براي عالقه
خضرايي اين كلمـه را درسـت   . است براي وتر مياني عود »لسان«نيست، اصطالح 

خوانده و از اين رو حاصل كارش نسبت به كار مرحوم بينش كه كلمه را بـه سـبب   
تر  نوشته، يك گام به اصالت متن نزديك» پسان«وجود سه نقطه در زير حرف سين 

درمانـده و بـه   اما او اين بار نيز از رابطة ميان معناي اين لفظ و وتر سوم عود  ؛است
  .)123ص: كن(همين سبب در اصل لغت همچون لغت شجاع شك كرده است 

رسد كه وجـه تسـمية آن    مي ولي به ذهنم ،در اين مورد هم بنده مدعي نيستم
اعم از حيـوان  (چرا كه زبان در وسط و ميانة صورت جاندار  ؛نسبتاً روشن است

د در عربي استخوان بن زبـان  وانگهي يكي از معاني واژة عو. قرار دارد) و انسان
كه شاعر مالحظة  چنان 1شده، مي عود اطالق از آنجا كه لسان به وتر مياني. است

  :گويد مي ،است ترتيب اوتار را كرده
ــم     حاد و زير و لسان و مثلـث و بـم ــا ه ــق ب ــد متّف ــنج تارن  2پ

  
اسـت  همه حدس و ظن  البته اين. بعيد نيست كه وجه تسمية آن چنين بوده باشد

 »لسان«م اينكه اين كلمه ؛ ولي قدر مسلو بيشتر بايد در اين خصوص تحقيق كرد
                                                 

آن گاه كه عود (ضروري است متذكر شوم كه اگر نشاني از كلمة لسان در متون متقدم موسيقي  .1
در بيان اربعه اوتار «فصل ثالث از باب خامس ذيل عنوان  را چهار وتر بيشتر نبود و مراغي در

تمامي آنچه در شأن نزول اين كلمـه   ،يافت شود) كند از آن ياد مي» كه آن را عود قديم خوانند
چرا كه لسان نام ديگر وتر مثني است و اگر چهار وتـر بـراي عـود در نظـر      ؛ام خطاست آورده
  .به اين معنا كه مراد كرديم نداريم) مثني(دوم توجيهي براي لسان ناميدن وتر  ،بگيريم

بيـت مـذكور را    )224ص(الدين شيرازي  قطب التاجةدرپور در تعليقات  آقاي نصراهللا ناصح .2
  : است چنين آورده

ــم    حاد و زير و مثنـي و مثلـث و بـم ــا ه ــق ب ف ــد متّ ــنج تارن  پ
  .ستا و گويا اصالً ملتفت اخالل ايجاد شده در وزن شعر نشده
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  . است و احتماالت ديگر منتفي است

. اسـت  )157ص( »مرق«كلمة  ،نمونة ديگر كه باز خالي از فايدة لغوي نيست
آنكه مأخذ خـود   نوشته و معني آن را بي »مرق«يا  »مرق«خضرايي اين كلمه را 

البته پيدا كـردن  . آورده است» سرود كنيزكان«و » سرود گدايان« را مشخص كند
 اقـرب همين معاني به نقل از دهخدا لغتنامة در . مأخذ اين معاني كار آساني است

يـن  ا استخراج چنين معنـايي از  نگارندهاما به باور  ؛آمده است الساميو  الموارد
» زون و مـرق باشـند  و اين جمع نغمات محـ «: گويد مي لفظ در جملة مراغي كه

  .رسد نمي ربط نيست، منطقي به نظر اگرچه مطلقاً بي )157ص(
اين كلمه ــ  بلكه گزاف نيست اگر بگويم به قطع و يقينــ  به احتمال قوي

و بدين  3كننده و به معني نازكدل »مرِقّ«يعني با تلفظ  ،نعت فاعلي از ارقاق است
كه مثالً در  آن سراغ گرفت، چنانتوان از  مي تلفظ و معني در متون ديگر هم
اگرچه بيشتر فهلويات به معني غريب « :خوانيم مي المعجم في معايير اشعار العجم

  .)173ص( »...آراسته است و به نغمات مرقّ مطرب پيراسته 
  

  توضيحات ابتر
اما براي فهم دقيق و درست مـتن   ،توضيح بعضي اصطالحات اگرچه غلط نيست

كه گمان كنم تنها يك بار در سراسر ايـن كتـاب   ــ اژة تربيع مثالً و. ناكافي است
  :است دو بار توسط ويراستار شرح داده شده ــ آمده باشد

چيـزي را  : بـدين عبـارت   284ص 51عشر، شمارة  نوشت باب ثاني در پي .يك
                                                 

از يكـي از متـون   ) مرق، به فـتح مـيم و سـكون راء   (دهخدا شاهدي براي اين واژه لغتنامة در  .3
نيـز   لغتنامـه هم از ايـن رو در  . تواند بود فارسي نقل شده كه قرائت آن چندان مورد اعتماد نمي

تأليف محمـدبن   السلجوقيه ةيـالعراضه في الحكاعبارت از . نسبت به آن اظهار ترديد شده است
عجوزه به قرينه بدانست، و به سر كوچه «: گويد مي. است )86ص(بن نظام حسيني يزدي مدمح

در  لغتنامهدر پانوشت » .دويد و به طريق اماره گفت از فالن خانه فرياد و نالة مرق معلق شنيدم
امـا  » .و اگر چنين باشد اينجا شاهد نيسـت ) ؟(شايد مرغ معلق «: آمده است» مرق«مورد واژة 

و  ،است به معنـي نازكـدل كننـده   » مرِقّ«، بلكه »مرغ«است و نه » مرق«رسد كه نه  مي به نظر
 .اي ديگر باشد معلق نيز شايد تصحيف كلمه
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  .چهارتايي ساختن

   .تربيع چهارگوشه يا چهارگانه بودن )506ص(نامة عربي به فارسي  در واژه .دو
حال ببينيم متن مراغي چيست و نقش ايـن كلمـه در آن چگونـه اسـت؟ و آيـا      

توانـد   توضيح ويراستار يا مصحح راهگشاي خواننده براي نيل به مقصود مراغي مي
: نامه نوشـته اسـت   شوم كه مصحح در توضيحي در آغاز واژه بود يا خير؟ يادآور مي

  .)505ص(» ب آمده استمعاني واژگان با توجه به معني آنها در اين كتا«
ل او اما مراغي در بخشي از كتاب مـذكور در توضـيح نوبـت مرتـب كـه اشـك      

نوبت مرتب از چهـار قطعـة موسـيقي    : گويد تصانيف رايج آن دوران بوده است، مي
سپس هر يك از اين چهار قطعه يا . قول، غزل، ترانه و فروداشت: تشكيل شده است

اين فقير، احسن «: نويسد كند و در پايان مي ح ميچهار نوع از انواع تصانيف را تشري
  .)273ص( »اهللا احواله، در نوبت پنج قطعه اختيار كردم تا از شكل تربيع دور باشد

تواند بود كه چرا بايد از شكل تربيع دور  مي پرسش خوانندة اين مطلب چنين
ـ  نمي باشد؟ و بديهي است كه توضيح جناب خضرايي هيچ كمكي به خواننده . دكن

اما اگر براي مخاطب روشن كنيم كه تربيع در اعتقاد قدما با نحوست همراه بـوده  
مشهور است و همين عقيده و باور نجومي به اي  لهأو نحوست تربيع در نجوم مس

هـاي   اهل هنر نيز سرايت كرده چندان كه در معماري و نقاشي و موسـيقي نمونـه  
خواننده فهم و درك كاملي نسبت  ،دادتوان سراغ  مي بسياري از پرهيز از تربيع را

   .كند مي به متن كتاب پيدا
: آمـده اسـت  » مسـتزاد «در همين واژه نامة عربي به فارسي برابر كلمـة  : جملة معترضه(
آنچه اضافه شده، بخش پنجم نوبت مرتب كه احتماالً عبدالقادر مراغي به نوبت مرتب «

در ايـن جملـه نـه نشـانة     » ماالًاحت«از نظر اين بنده لفظ  ).509ص »افزوده است
 الزم؛دقت و وسواس علمي بلكه آيتي است از عدم تتبع و تفحص كافي و بلكـه  

مكرر به اين موضوع بـه   شچرا كه عالوه بر خود عبدالقادر مراغي كه در تأليفات
المثـل   فـي . انـد  ديگران نيز اين واقعيت را تأييد كـرده  ،صراحت اشاره كرده است

   :نويسد مي وسيقي خودبنايي در رسالة م
برين چهـار يـك كـار ديگـر مزيـد      ــ اهللا روحه  روحــ  و خواجه عبدالقادر 
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رساله بنايي، (» كه نوبت به مذهب او پنج كار باشدساخته و آن را مستزاد ناميده 

  .)128 ، صدر موسيقي
  

 مقابل مثلث آمـده . ديگر از موارد قابل ذكر توضيح كلماتي چون مثلث و مثني است
از طـرف  (دومين وتر عـود  «: و مقابل مثني »)از طرف زير(سومين وتر عود «: ستا

طور بوده كه ويراسـتار محتـرم    تا زماني معين همين ها البته واژهاين معني  .»)زير
و در  بـوده اما در زمان عبدالقادر مراغـي كـه عـود پـنج تـار       ؛اشاره كرده است

يعني عودي كه داراي پنج (از عود گونه  سرتاسر اين كتاب هر حكمي رفته بر اين
 وتر و مثلث چهارمين وتـر عـود اسـت    مثني سومين ،رفته است) وتر متفق بوده

  .)121ص: نك(
  
  ها نامه، كتابنامه و نمايه واژه

 ؛هـاي آن نيسـت   نامه معاني گاه ناقص و يا مبهم برخي واژه البته نقص عمدة واژه
ها غالباً براي خوانندة بيگانه بـا   بلكه اول نقص آن اين است كه تلفظ صحيح واژه

نقـص  . چرا كه نه اعراب دارد و نه آوانويسي شده است ،زبان عربي معلوم نيست
مثالً شـما اگـر   . تنامه اس هاي متن در اين واژه دوم داخل نكردن بسياري از واژه

 »و اسباب حدت ما يقابـل ذالـك اعنـي غلـظ و خلـو و صـغر      ... «در متن بخوانيد 
اگرچـه بارهـا ايـن عبـارت     (يابيد  مي نامه را در واژه» ما يقابل ذلك«نه  )26ص(

حتـي الفـاظ بسـيار     .را» صـغر «را و نـه  » خلو«، نه )كوتاه در كتاب تكرار شده
. آيـد  نمـي  نامـه بـه چشـم    هم در اين واژه» اوتار«و » اخري«پركاربردي چون 

ز حجم كتاب بدان هاي عربي بخش خاتمه كه تقريباً نيمي ا بگذريم از اينكه واژه
و كاش در ايـن بـاب توضـيحي    . بالكل ناديده گرفته شده است ،تعلق يافته است

، نامه براي متنِ منهاي خاتمـه تـدارك ديـده شـده اسـت      شد كه اين واژه مي داده
  .كه كتابنامه چنان

باري، در كتابنامه نيز به هيچ يك از نشانيهايي كه به مĤخـذ بخـش خاتمـه داده    
ديـوان  ، ديوان فخرالدين عراقـي ، ديوان خاقاني، ان سلمان ساوجيديوشده همچون 
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، و ديوان متنبيو  ديوان ابوتمامو  ديوان امام علييا  رباعيات مهستي گنجوي، انوري

توان دست يافت؛ چرا كه ويراستار محترم تصحيح ايـن   نمي... و تاريخ آل جاليرنيز 
ش كرده اسـت كـه منـابع آن را در    بخش را ظاهراً به ديگران وانهاده و بالكل فرامو

المثل ارجاع مصحح به كدام چـاپ از   دانيم كه في از اين رو ما نمي. كتابنامه ذكر كند
  .را مد نظر داشته است ديوان سلمان ساوجياست و يا كدام تصحيح از  ديوان انوري

 ،مثالً اگر در نماية اصطالحات نظري بيفكنيد. ها نيز همين وضع را دارند نمايه
خواهيد ديد كه بسياري از اصطالحات متن را فاقد است؛ از جمله همان غلـظ و  

  . خلو و صغر را كه پيشتر از آن سخن به ميان آمد
. ضمناً آنچه در اين نمايه ذكر شده نيـز بعضـاً نشـاني كامـل و دقيقـي نـدارد      

اما فقـط نشـاني يـك     ،شايد صد بار در كتاب تكرار شده باشد» محط«المثل  في
  .در برابر آن قيد شده است )256(صفحه 

البته بعضـي از ايـن اغـالط    . يستهمچنين متن اين فهارس از اغالط خالي ن
يـا   )524ص( »المهـدي  بنت«به جاي  »المهدي بت«مثل  ،اصطالح مطبعي است به
 »جنبنـده «به جـاي   »جنبده«يا  )526ص( »مغز ما برد«به جاي  »مغز ما ببرد«
مثــل  ؛ن بــه ايــن فهرســتها راه يافتــه اســتو بعضــي اغــالط از مــت )510ص(
و  )523ص( »بـن بـدرالنايي   الـدين  شـمس «بـه جـاي    »الدين بدرالنايي شمس«
امـا  . كه پيشتر اشاره شد )523ص(» شيلكدي عواد«به جاي  »شيكلدي عودي«

مثـل واسـع    ،كنـد  مـي  يعني ايجاد اشـكال  ؛بعضي اشتباهات از نوع ديگري است
بــراي اي  يقينــاً هــيچ پژوهنــده ).524ص( جبلــي بــه جــاي عبدالواســع جبلــي

ر حرف واو، به دنبال واسع كند كه د نمي وجوي عبدالواسع به ذهنش خطور جست
 »اهللا«و لفـظ   »الف«وجوي نام عبداهللا به باب  كس در جست چنانكه هيچ( بگردد
  .)كند نمي رجوع
  

  ويرايش
يا بهتـر اسـت    ،جا مثالً همه ؛متأسفانه كتاب از ويرايش ناشيانه صدمه ديده است

اهللا  ذالـك فضـل  : ذلك با الف آمده است به ايـن صـورت   ،در بيشتر موارد بگويم
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ص (ما يقابل ذالـك   ،)11ص (غير ذالك  ،)12ص (نعوذ باهللا من ذالك  ،)2ص (

  ...و  ،)167ص (كذالك  ،)117ص (بعد ذالك  ،)55ص (في ذالك  ،)26و  25
 مـثالً . غالباً فاقد نقطـه اسـت  » ة«تاء گردك در آخر كلمات عربي مختوم به 

كثيره  ،)10ص(الحده و الثقل  ،)9ص(دالّه المنظومه  ،)1ص(السلطنه و الدنيا  معين
  .)117ص(االنواع 

همچـون  (و جز مواردي معدود كه حكم النادر كالمعدوم بر آن جـاري اسـت   
  .سراسر كتاب بر همين نهج و منوال است )180ص

  
  جداسازي

وجـه اسـت كـه     استاري اين كتاب برخي جداسازيهاي بيديگر از اشكاالت وير
بـه جـاي    )382و  379و  222ص( 4هم چون: گويا در روزگار ما مد شده مثل

) 388ص(گـران   به جاي همكاسه، صـورت  )356و  312ص(همچون، هم كاسه 
بـه   )410ص(عوض همنفس، آرام گهي  )383ص(عوض صورتگران، هم نفس 

  .و امثال ذلك ،جاي آرامگهي
ا بدتر از اينها و از عجايب و غرايب اين كتاب جداسازي بعون اهللا به شكل ام

  .است )436ص( 5و بحمداهللا به صورت به حمدهللا )1ص(به عون اهللا 
همچنين انفصاالتي كه منجر به اخالل در قرائت صحيح موزون در مصاريع ذيل 

بايـد   كـه بايـد و   )384ص(» جهان نوردي كه امروزش ار برانگيـزي «: شده است
» واليـاس كـه الـف بـري ز المـش     « :يا. نوشته و خوانده شود (kemruz)كامروز 

                                                 
واضح است كـه  » .چون هيئت عود بود العود؛ و هيئت آن هم اما تحفه«: مثالً در اين عبارت. 4

معنـي  » هـم «ت جداسـازي،  و در صور» مانند«يك كلمه است به معني » همچون«در اينجا 
العود نيز چون سازي ديگر، به  آيد كه تحفه يابد و براي خواننده اين تصور پيش مي مي» نيز«

 .شكل عود است
ار اخـالل  حذف الف نيز مطابق متن چاپي است كه عالوه بر اشكال قبلي، وزن را هـم دچـ  . 5

  .تمبه يمن شربت وصلت به حمدهللا كه من رس: در اين مصرع. كرده است
  : .تبديل شده كه باز مخلّ سالمت وزن شعر است» شي هللا«ها به  »شي اهللا«نيز تمام  352در صفحة 

 شي هللا از آن قامت و باالي تو بابو     شي هللا از آن صورت زيباي تو بابو
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خيـره گـردد ديـده    «: همچنين. »كه الف«است و نه  (kalef)كه باز كالف  )404ص(

چـه  «: و نيز. تواند بود نمي» كافتاب«كه جز ) 406ص(» جايي كه آفتاب از رو بود
شـود و   نوشته و خوانده مي» چتوان«كه ) 411ص(» توان كردن نصيب ما اين كردند

با اين همه اگر ضبط نسخه غيـر از صـورت   . هر شكلي و قرائتي جز اين غلط است
قطعاً ناصواب تراشيد، امـا وقتـي   شد وجهي براي اين عمل  بود باز مي صحيح آن مي

  .متن در كمال صحت و سالمت است تصرف در آن به هيچ روي روا نيست
  

  عالمات نابجا
برخي عالمات نيز همچون تنوين و تشديد و امثال اينها بعضاً در جاي خود قرار 

شد يـا بـه    مي يا دقتكاش  با اين حال ،اگرچه غلط تايپي استكه  است نگرفته
چراكه بهتر است اگر مصحح يـا ويراسـتار كمكـي در تلفـظ      ؛شد مي كلي حذف
الاقـل دچـار تشـويش و     ،توانـد كـرد   نمـي  هاي مـتن بـه خواننـده    صحيح واژه
جا كه بر حسب اتفاق به چشمم  چند مورد از تشديدهاي بي. اش نكند سردرگمي

البرّ  ،)17ص(متنّحي  ،)13ص(يتّغن  ،)13و  12ص(جبلي  :آورم مي خورد نمونه
  . از اين دست بسيار است... و  ،)353ص(قّالشّي  ،)323ص(

  
  ناهماهنگي و آشفتگي
عـدم وحـدت رويـه در     ،رسد اشـكال ايجـاد كـرده    مي باز از مواردي كه به نظر

 ،المثل در خصوص همان جداسازيها كه پيشتر ذكر كـرديم  في. ويرايش كار است
باب  من. ر يك منوال نيستجا يكسان و ب بايد يادآور شويم كه كار ويراستار همه

  :خوانيم مي 390فحة كنم؛ در ص مي نمونه عرض
قمـرت]ن[ترسم كه ببيني رخ هم چو

ــدر نظــرت  ــاز نيايــد دگــر ان  كــس ب
را دو نـيم سـاخته   » همچو«فرماييد ويراستار عالوه بر اينكه  مي كه مالحظه چنان

در  )397ص(چنـد صـفحه بعـد    در امـا  . يك نون هم به آن اضافه كـرده اسـت  
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  :كند مي شرايطي كامالً مشابه تصميم متفاوتي اتخاذ

 زاي همچو مي ارغـواني  طرب  آراي همچون گـل نوشـكفته دل
  

: اش در مصرع اول بيت آمده اسـت  يعني هم متصل و هم منهاي نون كه حتي قرينه
و براي آنكه اين مورد را نتيجة اتفاق و يا غفلـت ويراسـتار   » ...آراي همچون  دل«

همچو سيبي بـه ارغـوان   «: ، آنجا كه آمده است381تلقي نكنيد، بنگريد به صفحة 
از افزودن نون  )147ص( جامع االلحانكه برخالف مرحوم بينش در خاتمة » آبستن

  :326و باز نگاه كنيد به صفحة .  اجتناب ورزيده است» همچو«به آخر واژة 
ـان و شكسـت  چو نيست ز هرچه نيست نقص

 رچه هست بـاد انـدر دسـت   چون هست ز ه
جالب اينكه گاه تفاوت روش در اعمال برخي تصرفات دقيقاً در جهـت عكـس   

 :خـوانيم  مـي  381 فحةدر صـ  .كـنم  مي مثال عرض. تناسب و توافق با متن است
بايد خواند و آبيسـت   ābīstكه به تناسب وزن » آبي است به آتش روان آبستن«

  7.نيز خوانده شود ābī astتواند  ست كه ميتا آبي ا 6تر است به اين تلفظ نزديك
مند نيستند و در نظم و نثر  البته بسياري به اين نوع از ويرايش فني و عالمانه عالقه

كنند، اما ويراستار محتـرم در ايـن كتـاب بـه      در هر شرايطي به روشي ثابت عمل مي
مـذكور شـعر    مـثالً بعـد از مصـرع   . گونه روشي اعم از ثابت و متغير مقيد نيست هيچ

كـه در اينجـا   »  اي غـالم  8]خيز[ساقيم در خواب شد «: كند ديگري را چنين نقل مي
» ام سـاقي «بـه جـاي  » سـاقيم « ،برخالف روش اعمال شده در ويرايش مصرع ماقبل

                                                 
  :خوانيد كه در همين صفحه مي چنان. 6

 دخان يست بيتغير و نار نوريست بي      كسوف كثافت و شمسيست بي روحيست بي   
  :بينيد كه مثالً در مصرع دوم اين بيت به درستي مي چنان. 7

  )302ص ( چاشني است عمر چون مي چشمش بي  تا شاه شباب رفت و خيل و حشمش
امـا شـعر از    ،قرار گرفته كه يعني اضافه شدة ويراستار است[]  دو قالب داخل »خيز«واژة . 8

 )866قي اندر خواب شد خيـز اي غـالم، ص  سا(انوري است و در ديوان چاپي او موجود 
بود و بـه آن مأخـذ نيـز اشـاره      بنابراين اگر اين افزودة مختصر مبتني بر مأخذي معتبر مي

 .كرد طبعاً مصحح در جلب اعتماد خواننده توفيق بيشتري كسب مي ،شد مي
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آمده، و اين در حالي است كه قرائت مقتضيِ وزنِ شعر دقيقاً عكس اين تصرفات را از 

» آبيست«را » آبي است«كه گفتيم اولي آن است كه  انيعني چن. كند ويراستار طلب مي
  :خوانيم مي 409 فحةيا مثالً در ص. بنويسند» ام ساقي«را » ساقيم«نوشته و بالعكس 

ــار در پيشــه كــن راســتي ــر ك ــه ه  چو خواهي كه نگراييت كاسـتي   ب
  

بـه جـاي   ( »ايـدت نگز«كاري به ساختار جمله ندارم كه آشكارا معيوب است و 
 ات نوشـته  اما با فرض صحت نگراييت در اينجا اگـر نگرايـي   ؛صحيح) نگراييت

تـر در   و عجب اينكه دو سـطر پـايين  . شد با قرائت آن تناسب بيشتري داشت مي
كه رغم مـورد  » از راستي است جاي الف در ميان جان« خوانيم مي همين صفحه

قرابت بيشـتري بـا    (rāstist)» تراستيس« بلي ثبت آن بي الف يعني به صورتق
  .قرائت آن در اين وزن داشت

كـه شـمار   (گونه ناهماهنگيها و عدم وحدت رويه نه فقط در جداسازيها  اين
چين به جاي آن نيز  ناهنجار و درج نقطهاي  بلكه در حذف كلمه) آن بسيار است

  :خوانيم مي 408 فحةكه در ص چنان ؛شود مي ديده
 كان دولت تو بر تو بتيزد روزي  ت تيز مدهدولت...چندين تو به

  
  :و درست بعد از اين بيت
  داد مي ...روزي دو هزار  ام كه ابلـيسدر قصه شنيده

  
اما به رغم قربت و اتحاد تـام  . دو بيت باال در يك صفحه و به توالي ذكر شده است

ات ناشي از ناهماهنگي در ويراسـتاري مصـون   در مضمون  و محل كتابت، از صدم
ذكر شده است؛ اين در حالي اسـت كـه   » تيز«در بيت اول دو بار واژة . نمانده است

  .شود چين جايگزين آن مي حذف و نقطه» تيز«الفور در بيت بعد كلمة  في
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  ها فاصله

ء از ين دو جـز مورد ب هاي بي مرتبط با ويراستاري اين متن فاصله موارداز ديگر 
بـه ابـر   « يا )352ص( »گر خود به فضل و هنر ذو فنونيو« مثالً. يك كلمه است

  .)317ص( »كردم تشبيه دست در بارت
از  ،را حمـل بـر سـهو حـروفچين و غفلـت مصـحح كنـيم        ها نمونهو اگر اين 

صـد كـاروان   «: پوشي كرد توانيم به آساني چشم نمي مصرعاين مواردي همچون 
عنبر حكايت از آن دارد » راء«عالمت سكون بر  .)314ص( »رسد نمي عنبرْسا را

را مراد و مقصود شاعر فرض كرده و از تركيـب آشـنا و   » عنبرسا«كه ويراستار، 
غافل شده و صورت و معني را يكجا قربـاني فهـم نادرسـت    » عنبرِ سارا«رايج 

گـذاري   آورم تا روشن شود كه با يـك فاصـله   مي بيت را كامل. خود كرده است
  .در هم ريختتوان هم معنا، هم وزن و هم ساختار سالم يك جمله را  مي لطغ

 رسدصد كاروان عنبر سارا نمي  تورود كه ز درياي لطفيكدم نمي
  

  اري ناپايدار به شيوة كتابتي متنوفاد
ها كه برشـمرديم خـتم    بايد گفت آشفتگي در كار اين ويراستار به همين نمونه

ديق متعدد ديگري هم دارد كه ذكر جملة آنهـا از حوصـلة   شود؛ بلكه مصا نمي
كـنم و ايـن بحـث را     تنها يك نمونة ديگر عـرض مـي  . اين مقاله خارج است

  . دهم خاتمه مي
دانيم، گذشتگان در كتابت خود گـاهي مالحظـة تفـاوت ميـان      كه مي چنان

ــي» ژ«و » ز«و » پ«و » ب«و » چ«و » ج«و » گ«و » ك« ــد را نم . كردن
ار يا مصحح كتاب حاضر نيز براي حفظ امانت، خواسته حروف مزبور ويراست

كه كـاش در سرتاسـر كتـاب    (را به همان شكل كتابت قديم ثبت و ضبط كند 
در يك . نظري بيفكنيد 448، اما براي نمونه به صفحة )شد اين روش دنبال مي

  :دوبيتي مختصر حتي، دو گونة ويراستاري متن را مالحظه خواهيد كرد
 من بوي ته وس گلي پرگهانور  پر خوري من سوي ته وسگهانار 
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 وا روي ته وس كهانمن از هر دو   جنـكده دامانم وزنـيكيتيار دو

  
 ،كـه مالحظـه بفرماييـد    چنـان  آمـده اسـت؛   494فحة تصوير اين دوبيتي در صـ 

 را »بـر «و ) در هـر دو مـورد  ( »گهان«را  »كهان«ويراستار در سطر يا بيت اول 
را كـه   »كيتـي «اما در سطر يـا بيـت دوم    ،نوشته است »گلي«را  »كلي«و  »پر«

را  »جنـك «بنويسد يا  »گيتي«بايست  مي )در كار بود يا البته اگر قاعده(قاعدتاً 
را  »كهان«نهد و جالب اينكه كاف  مي به همان شكل مضبوط در متن وا »چنگ«

  .كند نمي تبديل» گ«به ) اش در سطر قبل برخالف رويه(در بيت دوم 
  

  
  اضافات

يعنـي   ،اشكال ديگر كه الزم است در همين بخش يا الاقل متصل به ايـن بخـش  
هاي بيجايي اسـت كـه مكـرر در    كردن اضافه ،مطرح شود ،بحث ويراستاري كتاب

متن كامالً روشـن و قابـل    هااضافاتي كه بي آن ؛خورد مي الي سطور به چشم البه
از ذكر نام كامـل شـيخ ابونصـر فـارابي در صـفحات       مثالً مراغي بعد. فهم است

 در صفحات بعد به ذكر كنية او بسنده كرده و مثالً )9بنگريد به ص(نخست كتاب 
شيخ ابوعلي : نويسد مي يا در مورد بوعلي سينا. شيخ ابونصر رحمه اهللا: نويسد مي

ـ  . رحمه اهللا دو  ه داخـل ويراستار محترم در تمام اين موارد فارابي و سـينا را البت
  .)19ص : براي نمونه نك(به متن اضافه كرده است []  قالب

شود و در بعضي صفحات  مي اين اضافات تقريباً در تمام صفحات كتاب ديده
 ]يعنـي [ ،]در عين حـال [چهار مورد اضافات توضيحي مثل  در يك پاراگراف سه
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الواقـع دور از   خورد كه في مي به چشم... و  ،]يا[ ،]مثالً[ ،]در اين حالت[ ،]آن كه[

  .كند مي تغيير دستخوشانتظار است و نثر و شيوة نگارش مؤلف را 
اش در  بـازي  دل و تر اين است كه ويراستار برخالف دسـت  هولناكاما مصيبت 

اي يا حرفي را به مـتن   كند كه كلمه موارد غيرضرور، آنجا كه ضرورت ايجاب مي
. . يـح  (چه عشاق « :خوانيم يم 172فحة مثالً در ص. ورزد اضافه كند امساك مي

   ».را در دور حذف كنند» يح«و ) ا. .  د . . ح ز . . يا  . .يه يد 
و اينجـا  . كه پيداست جملة نخسـت آشـكارا نـاقص اسـت و فعـل نـدارد       چنان

) ا... الـي  ... يـح  (عشـاق  ] نغمـات [چـه  : ضرورت داشت كه مصحح اضافه كند
  .را در دور حذف كنند» يح«و ] است[
بحث ويراستاري كتاب نكات گفتني هنوز هم بسيار اسـت؛ امـا حوصـلة بنـده      در

هـاي   ، شـماره )كه البته معدود اسـت (بنابراين از ذكر اغالط تايپي . تابد ديگر برنمي
گـذاريهاي   و نيز بعضـي اعـراب  ) كه معدود نيست(جا شدة پانوشتها  نامرتب و جابه

  . بررسي و نقد بخش خاتمه بماند گذريم تا مجال و رمقي براي درمي... نادرست و
  

  خاتمه
البتـه  . بخش خاتمه در چاپ فرهنگستان مملو از اشكاالت ريز و درشـت اسـت  

تعدادي از اين اشكاالت از قلم شخص عبدالقادر مراغي صادر شده كه عجالتاً از 
  .بندي اينها معذوريم تفكيك و دسته

دوم معيـوب   بيـت  291فحة باري، در اين بخش در همـان مجلـس اول، صـ   
  ».شكر آن خدايي را كه هست آفريدت از عدم« :است

امـا آفريدسـت را او نيـز     نوشـته، » هسـتي «، »هسـت «البته بينش به جـاي  
چرا كه مصرع مزبور ترجمة فارسـي بيـت قبـل     ؛آفريدت خوانده كه اشتباه است

  »الحمدهللا الذي خلق الوجود من العدم« :گويد مي است كه
  :تسا ت و مصرع دوم آن در مجالس چنين آمدهبيت از مجالس سعدي اس

  شكر آن خدايي را كه او هست آفريدست از عدم 
  )875 ص، چاپ مصفا، كلياتسعدي، (
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  : 3بيت  294ص  ـ

 در معرضــي كــه دم ز صــفا و وفــا زننــد
ــر  ــق صــديق اكب ــو مواف  اســت آن كيســت ك

ـ    )3، صكليات ،ديبع: نك(است  يناكازبيت از عبيد  جـاي   هو در آنجـا مطـابق ب
و نيز با توجـه بـه    ــاز آنجا كه در بيت مطلع قافية موافق ذكر شده . موافق آمده
  .صحيح است) يا شايد هم مرافق(قطعاً مطابق  ــ فحواي بيت

  
  :3بيت  299ص  ـ

 سوخته پختـه از چـه باشـد خـام      آتشـــي انـــدر او زنـــد كـــه شـــود
  .متذكر شده است) 31ص (كه بينش  صحيح است؛ چنان) اگر(» ار«، »از«به جاي 

  
  :شعرِ پايين صفحه 300ص  ـ

ـان  گشـايگيـر و گـرز قلعـهبه زخم تيغ جه
ــان مســخّر مــن شــد چــون تــن مســخّر  راي جه

مصرع پاياني شعر نيز آشكارا مشكل وزنـي  . صحيح است» چو«، »چون«به جاي 
  ».سر ملوك نداني ز كلّه گداي«: دارد

  »].هاي[شايد كلّه«: نوشته استگفتني است بينش متوجه اين اشكال شده و 
  

  :3 تيب 303ـ ص
 خاك به باد آب بـه آتـش رسـيد     روز خوش عمر بسـر چـون رسـيد

  
از موارد خطاهاي مراغي است، ولـي مصـحح بايـد متوجـه     مورد يحتمل البته اين 

به هر حال بيت . كرد كم به اين خطاي فاحش اشاره مي شد و دست اشكال قافيه مي
  :ر مثنوي مخزن االسرار و صورت صحيح آن چنين استاز نظامي است د

  



 49/  )چاپ فرهنگستان هنر(االلحان  جامع

 
 خاك به باد آب به آتـش رسـيد    رسيدروز خوش عمر به شب خوش

  )64 ، صاالسرار مخزننظامي، (
  .كه به فتح خاء بوده است» خوش«با تلفظ كهن 

  
  :ـ و باز در همين مثنوي

 موي سـفيد آمـد نوميـدي اسـت      دولت اگر دولـت جمشـيدي اسـت
  

  .صحيح است» آيت«، »آمد«جاي  كه به
اسـدي   نامـة  گرشاسبكنم از  كه گمان ميبيتي است به نام فردوسي  311ـ صفحة 

  : اين است) به شكل معيوب(به هر حال بيت  ؛طوسي است
 كــه دلْــت خواهــد نيابــدش بــاز  چنان اين سـخن در دلـت دار راز

  
  .صحيح است »دلْت خواهد] گر[«روشن است كه 
 .ماقبلش اتحـاد و اتفـاق دارد  بعدي البته در وزن و موضوع با بيت ضمناً بيت 

بايد بين ايـن   ،سعدي است و اگر در اصل نسخه پيوسته نبوده باشد بوستاناما از 
  .دو بيت فاصله داد

  
  :318ص  ـ

ــود بــر دل از جــور غــم بارهــا  كنـد كارهـا  ] گـر [تجربت كه بي  ب
  :يح آن چنينسعدي است و شكل صح بوستان ايضاً بيت از

ــر دل از جــور غــم بارهــا ــرد ب ــا   ب ــاآزموده كنـــد كارهـ  كـــه نـ
  )169، چاپ مصفا، ص كليات سعدي،( 

در صـفحة  ) »بـرد «بجاي » بود«با شروع (جالب اينكه اين بيت به صورت اخير 
كه ادنـي تـوافقي بـا سـاختار جملـه      » گر«بينش عوض . تكرار شده است 339
  ).57ص : نك(زوده است به مصرع اف» مي«يك  ،ندارد
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  :335ـ ص 

 دم چو خواند اين نامه بر اهل ديـارباد مشكين
 ســـرا عاشـــقان بســـتند احـــرام در دولـــت  

امـا  » .مصـرع اشـكال وزنـي دارد   «: نويسـد  ويراستار در پي نوشت اين بيت مي
ساكن فـرض  » در«حرف » راء«زنم  شود؛ جز اينكه حدس مي اشكالي ديده نمي
 سـاخته  مكسـور ن در حالي است كه بينش آن را بـه وضـوح   اي. شده نه مكسور

  .درِ دولتسرا: ، يعني نوشته است)81ص(
  

شـعر از سـعدي اسـت و    » .امروز كـه دسـتگاهي داري و تـوان   «: 336ـ ص 
  .چنين آورده است) 84ص(بينش . صحيح است» دستگاه«
  
بـه  «بر وزن رباعي اسـت و  » .عمرش بر سر آمد استخوان تو نديد« :355 ص ـ

  .ذكر كرده است) 112ص(كه بينش  چنان ؛صحيح است» سر
  
  :370ص ـ

 جنّــت الخلــد اســت يــا فــردوس يــا دارالســالم
ـاي مقتداسـت    يا حريم پرصفاي مرتضاي مجتب

كل شعر بر وزن مصرع اول بيت فوق است و واضح است كـه مصـرع دوم يـك    
ش و نـه  جالب اينكه نه خضرايي و نه دوسـتان و همكـاران  . فاعالتن اضافه دارد

  .تقي بينش متوجه و متذكر اين اشكال فاحش نشدند
  
  : 381ص ـ

 بويي ز عدم داري و رنگي ز وجـود   ذات معــدوم و صــفاتت موجــود
 »وي ذات تو معدوم و صفاتت موجـود «: است بينش مصرع اول را چنين آورده

  .كه صحيح همين است
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  :382ص ـ

 آيـد  ي خون ميكز بوي شراب بو  هم بنگ كـه رنـگ زنـدگاني دارد
  .ساختار جمله نقص كلي دارد

  
  :382ص ـ

 در آرزوي طغم شده رنجـة غـراب    بسيار خوار و مدخل و ديوانـه نيسـتم
 »در آرزوي طعم شده رنجه و خراب« :است بينش آورده. روشني نداردمعني  كه 

  .)149ص(
  
  :383ص ـ

 زاد بنگهر دم ز لطف، لطف دگر   تا در دهان تنگ چو شكّر نهاد بنگ
  .است شدهر و متذكبينش متوجه . وزن مصرع دوم اشكال دارد

  
  :384ص ـ

ـمارد از پـس آنـك ـان ش  نشيب و باال يكس
ـه       ـيب و ن ـه ش  باالسـت به كام او به جهان نه ب

 اهللا از آن آب شـير آتـش فعـل تبارك
 هواسـت  كه با ركاب تو خاك است و با عنانْت

و » به شيب«به جاي » نشيب«و ) 44، صديوان ي،انور: نك( شعر از انوري است
  . است» آب سير«ثبت بينش . صحيح است» آب شير«به جاي » آب سير«
  
  :386 ص ـ

 مو برآيد به كف و مـوي تـو نايـد بـه كفـم
  اين چنين بخت كه من دارم و اين خو كه تو راست



 آثار عبدالقادر مراغي ييت احيااي از كيف گونه گزارش: 27ضميمة /  52

 
  .تدر غير اين صورت ساختار عبارت معيوب اس ؛صحيح است» زين چنين«
  
  :388 ص ـ

ـيچ   خـطهر دلي كاو هر كسي ننهاد سر بـر ه
 نهاد زير زلف او كنون سر بر خط مشكين  

  من غالم آن خط مشكين كه گويي مورچـه
ـاد پاي مشك    آلود گويي بر گل و نسرين نه

. اسـت  در آن وارد شـده اي  اشكاالت عمده پيداستطور كه از ظاهر ابيات  همان
هر دلي كز سركشي ننهاد سر بر « :ي است و مصرع اول آن چنينشعر از امير معزّ

لـود بـر   پاي مشـك آ « :و مصرع آخر آن .)162ص كليات،اميرمعزي، (» هيچ خط
  ).همان( »نسرين نهاد برگ گل

  
  :397 ص ـ

 وز لفظ تو نطق را شكرخا كردم  ام گهرسا كردماز خطّ تو ديده
  ف ميان جان جا كردممانند ال  وز نامة زيباي تو حرفي را

به » هر حرفي«در مصرع نخست و » ام ديده«به جاي » ديده را«كه به احتمال قوي 
  . نماياند در مصرع سوم صورت اصلي و سالم رباعي را به ما باز مي» حرفي«جاي 

  
  :490 ص ـ

ــوده ــدازة ب ــه ان ــودب ــد نم  خجالت نبـرد آنكـه ديـده نمـود      باي
  : صورت صحيح آن. استساير مثل  بيت مشهوري از سعدي است و

 خجالت نبرد آنكـه ننمـود و بـود     بايـــد نمـــودبـــه انـــدازة بـــود
  )263، چاپ مصفا، ص كلياتسعدي، (
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  :412 ص ـ

 بپسـندي  آن روا دار كه گر بر تو كنم  دانشمنديچيست داني سر دلداري و
اما در چاپ  ؛بدل هم نيست در چاپ خضرايي به همين شكل آمده و خبري از نسخه

اما جاي تعجب است كـه  . است كه صحيح همين است» رود«، »كنم«بينش به جاي 
  .بدل هم در كار خضرايي ذكر نشده است اين صورت صحيح حتي به عنوان نسخه

  
  :413ص ـ

 كه به تاج چو هدهد سـرم بيـارايي    سـحرخيزموار به ذكـرت از آن خروس
 »تـو «بينش با اضافه كـردن  . ه استنشدصرع دوم مصحح متوجه اشكال وزني م

  .مصرع را بازسازي و ترميم كرده است» كه«بعد از 
  
  :415 ص ـ

 گر زنـده كنـد ور بكشـد او دانـد      ام مصلحت خويش بدو مـنبگذاشته
  .زايد است» من«اضافه دارد؛ يعني » فع«وزن رباعي است و مصرع اول يك 

  
  :427 ص ـ

 رو كه به سالي قضاي آن نگزاري  آنچه ز عمر تو خود گشت بـه روزي
كه به قول مصـحح در حاشـيه ايـن     ؛ چنانصحيح است» خود«به جاي » فوت«

بايست به داخل متن  مي وزن و معني يكلمه نوشته شده و به عقيدة راقم به اقتضا
  .شد مي در پاورقي ذكر» خود«يافت و  مي راه
  
  :431 ص ـ

 تيغ بار]ست[كه آن بكشيددر ساعدي  دست زمانه يارة شاهي بيفكند
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البتـه بيـت در    .است كه وزن را سـالمت بخشـيده اسـت    نگارندهافزودة  »ست«

  : مسعود سعد چنين آمده است ديوان
ــد ــارة شــاهي نيفكن ــه ي  در بازويي كه آن نكشيدست بارِ تيغ  دســت زمان

  )410، ص ديوانمسعود سعد، (
 هللارصـ ن :براي نمونه نك(نقل شده است  و در منابع ديگر نيز عموماً به همين شكل

  .)97ص، كليله و دمنه ،يشنم
  
  . بندة حلق به گوش ار ننوازي برود :438 ص ـ

  .»حلق به گوش«صحيح است و نه » حلقه به گوش«آشكار است كه 
  
  :434ص  -

ـد  هر نفس چون كيش اسماعيل قربان كرده  نفس كافركيش را در راه او روحي فـداه  ان
» كبش فـدي «به معني گوسفند جوان است و در تركيب  صحيح است كه» كبش«
  .معروف) گوسفند قرباني(

  
  :438 صـ 

 ور سپاه كيست وين شاه از كجاست  سـتيا رب اين مهمان چون ماه از كجا
  .صحيح است» وز سپاه«
  
  :447 ص ـ

 دانـي  مـي ] تـو [كه كم و كيـف آن    اي پارســـــال انعـــــاميكـــــرده
  

  .وزن مختل ،افزوده از من است و بي آن
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و من اين . برابر آنچه ذكر شد دهكم  ؛ دستگفتتوان  و از اين موارد بسيار مي

 .مقدار را از تفأل و تورق سرسري بخش خاتمه استخراج كردم



 



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  اشرف صادقي االلحان، به تصحيح علي جامع» فهلويات«
، مراغي يكي دو صفحه را اختصاص داده بـه  االلحان جامعدر بخش خاتمة و اما 

اشـرف   به جنـاب علـي   ،خضرايي كه در اين زمينه خود را ناوارد يافته. فهلويات
ع كـرده و  رجـو  ،نمـوده صادقي كه به گفتة او تمام بخش خاتمه را هم بازخواني 

صادقي پـيش  دكتر كار آقاي . كتاب نقل كرده است رعيناً متن مصحح ايشان را د
و سپس در مجلـة   به چاپ رسيده بود )1، ش9 س( شناسي زباناز آن در مجلة 

  :با اين توضيح )28، ش7 س( ماهور
 بـر اسـاس نسـخة    1372سـال   پس از تحرير اين مقالـه در  االلحان جامعخاتمة 
مطالعات و تحقيقات فرهنگـي   عثمانيه در رديف انتشارات مؤسسةرنو 818مورخ 

به طبع رسـيده و اشـعار مزبـور بـا     ) به استثناي مقدمه و فهرستها(صفحه  195در 
  .)68: 1384صادقي (آن چاپ شده است  143ـ140اغالط زياد در صفحات 

  
تري اين بنده را برانگيخت تا با دقت بيش ،اين توضيح كه به كار بينش اشاره دارد

حال نتيجـة ايـن   . صادقي را بررسي كنمدكتر بخش از كار بينش و همچنين كار 
  .شود مي تقديماهل فضل و انصاف به بررسي 

در ايـن دو   ؛خالي از سهو و خطا نيست ،كه پيشتر متذكر شدم البته چنان ،كار بينش
تن فهلويات نيز لغزشهاي آشكاري در خوانـدن و نوشـ   ه اهل فضل و انصافسه صفح
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كـه پيداسـت    ،)140ص( »اسـتانه خرم آني كه واوش و« :مثالً. بعضي الفاظ داشته است

 »بجا منَ به تو عاشق بي مننه حقّا « :نويسد مي يا. »واوش«صحيح است نه » دادش«
  .شك زايد است بي» ن«روي  ةنيز فتح. »حقا«صحيح است نه » حوا«كه  ،)141ص(

 بـر  بناو كار دارم،  سر االلحان جامعيد نگارنده با چاپ جد ،اما در اين بخش
اشـرف صـادقي بپـردازم كـه بـراي       عليدكتر اين ميل دارم بيشتر به بررسي كار 

اما به چاپ اين . سومين بار در كتاب ويراستاري شدة خضرايي منتشر شده است
چرا كه در آنجا اشعار با توضيحات  ؛كنم مي نيز رجوع ماهورفهلويات در نشرية 

  . فاقد اين توضيحات است االلحان جامعكتاب  آمده و در
  : نوشته است» لبابا حافظ الهمداني«ضيح ودر ابتداي امر جناب صادقي در ت

ايـن  . چنين است در هر سه نسخه و مسلماً غلط است و مقصود بابا طاهر است
كـه در زيـر    عبدالقادر چنـان . اشتباه مسلماً از خود عبدالقادر است نه از كاتبان

 خواهيم كرد، متن اشعار را نيز حداقل يك جـا غلـط نقـل كـرده اسـت      اشاره
  .)68: 1384صادقي (

  
. طاهر، كه ذكر لقب مغفول اوسـت  تحريفكنم حافظ در اينجا نه  مي اما بنده تصور

شـده   مـي  اطـالق آنهـا  از جمله اصنافي كه عنوان حافظ به  ،دانيم مي طور كه همان
و امثال اينها  بهار عجم، اللغات غياثگهايي چون كه در فرهن ؛ چنانها بودند خواننده

نماياند كه اين دوبيتيها ملحون گفتـه   مي طاهر چنين از طرفي اشعار بابا. آمده است
هـم از  . اسـت  چنين بوده گويا  و اساساً غالب فهلويات ،شده مي و بعد از آن نوشته

ازي كـه در  روست كه شمس قيس متعجب و البته معترض است كه چرا بندار ر اين
كنـد، در فهلويـات بـه جـاي جـزء اول       اش وزن را كامالً رعايت مي اشعار فارسي

پاسخ ايـن معمـا جـز    . آورد مي اغلب فاعالتن» فعولن/ مفاعيلمفاعيلن مفاعيلن «
تواند بود كه اين دوبيتيهاي محلي با آواز همراه بوده و همين به نوعي جواز  نمي اين

اين تفاوت و تخطـي و   ،چرا كه در آواز ؛ن شده استتبديل مفاعيلن اول به فاعالت
ناهنجاري آن قدر محسوس نيست كـه در قرائـت سـاده و معمـول يـك عبـارت       

  .)ءناظم االطبا ( تغني كردن: اند باري، در معني دوبيتي خواندن نيز آورده .منظوم
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ش را بـه  طاهر خود دوبيتيهاي توان احتمال قوي داد كه بابا مي ،بنا بر همة آنچه گفتيم

ضـمن آنكـه معـاني ديگـر      است؛ خوانده و به حافظ نيز كمابيش شهرت داشته مي آواز
از ديگر موارد استعمال ايـن  . نسبت با اين عارف و شاعر مشهور نبوده است بيهم  حافظ

سـمعاني  . ثين اسـت الق آن به حافظان قرآن و نيز محداط ،عنوان كه در منابع قديم آمده
به نقـل  ( شناختند مي از ائمه است كه حديث رااي  حافظ لقب عده نويسد كه مي انسابدر 

  .آورد مي و حكايتي هم در اين مورد )15 ، صانسابسمعاني، از لغتنامه، 
شود كه او اهل حـديث   مي طاهر روشن و اين قدر از آثار منظوم و منثور بابا

بـرخالف   ،ايـن مقـوالت در گذشـته    ،وانگهـي . است شعر و آواز بوده و قرآن و
حافظ تمام يا بخشي از قـرآن  م پيوسته و مرتبط بودند و اساساً به ه ،روزگار ما

چرا كه مقامهـاي موسـيقي را همـراه بـا      ؛بودن، منافاتي با خواننده بودن نداشت
بخشـهايي از   ،آموختند و كساني كه مسلط بر مقامهاي موسـيقي بودنـد   مي قرآن

  .قرآن، و گاه تمام آن را در حافظه داشتند
استه با ذكر اين لقب چيزي بر اطالع ما نسبت به احـوال  اين مراغي خو بر بنا
ذكـر لقـب حـافظ قبـل از     . بـدانيم  مغتنمطاهر بيفزايد و ما بايد اين فايده را  بابا

عبدالقادر حـافظ  «حتي خود مراغي هم به . است نسبت مكاني امري معمول بوده
. »يالدين حافظ شـيراز  شمس«الغيب به  يا حضرت لسان ،شهرت داشته» مراغي

  .بابا حافظ همداني: است اينجا هم آمده
بينيم كه اين لقب يا عنوان در اول اسم بسيار شايع  مي البته بعدها در متون مختلف

حافظ : ها خواننده«: خوانيم مي واصفي هروي الوقايع بدايعالمثل در كتاب  في ؛شود مي
ود علي و حـافظ حـاجي و حـافظ سـلطان محمـ      بصير و حافظ مير و حافظ حسن

  .)405 ص( »و حافظ تربت و حافظ چراغدانعيشي 
غرض اينكه مراغي اين حافظ را بدل اسم طاهر ننوشته بلكه به جهـت شـهرت   

 ؛نديده كه نام طاهر را ذكر كنـد  ديگر لزومي 10»همداني«و  9»بابا«طاهر همداني به 

                                                 
مؤلف اين تذكره ــ عليقلي واله داغستاني . 1261، صالشعرا رياضبراي نمونه بنگريد به تذكرة  .9

شنيده «: كند از بابا طاهر چنين ياد ميالطّاء ة مؤلفان در ابتداي روضـ ــ همچون بسياري از
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  .همدانيحافظ طاهر  بابا: نوشت مي واال اگر اين شهرت در كار نبود چه بسا كه

اي  شود كه مصحح با هيچ كدام از زبانهاي محلـي  مي از تأمل در متن روشن .و اما متن
المثل ايـن مصـرع را كـه بـه زبـان       في .ندارد كاملآشنايي  ،كه در اين دو سه صفحه آمده

، 60 :1384صادقي ( »آدم نه بخاك من مر ورزي من« :است چنين آورده ،مازندراني است
يـا  (م نه به خاك مهـر ورزد  آد«: است و چنين شرح كرده .)377 ، صااللحان جامع مراغي،
نه اينكه آدم به خاك « :نويسد مي و نيز از قول جيحوني .)63: 1384صادقي (» ؟... )ورزيد

   .)همانجا(» مهر ورزيد، بلكه من ورزيدم، من) كه از آن سرشته شده است(
. رخ داده اسـت است كـه در خـوانش يـك كلمـه     هي اما اين تفاسير حاصل اشتبا

و ايـن بخاكـه   . بخاكه: نويسد؛ در اصل مي »بخاك«نوشت كلمة  صادقي خود در پي
آدم نه بجا كه «: شود مي است كه در ثبت مرحوم تقي بينش ديده» بجا كه«تصحيف 

  .)141ص ،)خاتمه(االلحان  جامعمراغي، (» ورزي منمر من 
حوا نه بجا من به تـو  «: د اين قرائت تواند بودمصرع آخر اين رباعي نيز مؤي

صـادقي  دكتـر  كند كه  مي ضمن اينكه دقت در اصل نسخه معلوم ».عاشق بي من
خـود   رأيرا هـم بـه   » كـه «خوانده و » بخا«را نقطه فرض كرده و » بجا«ضمة 

  .رسيده است اي متفاوت واژهساخته و با اتصال اين دو، به » ك«

                                                                                                             
بابا ... فرمايد كه بابا مي... عزيمت خدمت بابا نموده ... خواجه نصيرالدين طوسيشد كه 

 .بر همين نهج و منوال است تا انتهاي مدخل» ...فرمايد خنده كرده مي
در كتابخانة ملي پـاريس يـك   «: نويسد مي ديوان باباطاهر ةمرحوم رشيدياسمي در مقدم .10

ني مضبوط است كـه جـا   الهمداني ني في اشاراتالفتوحات الرباخطي عربي به عنوان  ةنسخ
  » .ق به خواهش ابوالبقاء احمدي شرح كرده است 889بيك عزيزي آن را در شوال 

با توجه و عنايت به مفهوم فتوحات (» همداني«شود كه صرف ذكر  از عنوان كتاب معلوم مي
ص شـاعر و  كفايت مي كرده براي اينكه ذهن خوانندة كتاب رهنمون شـود بـه شـخ   ) رباني

بد نيست يادآور شوم كه كتاب در اواخر قرن نهم تأليف شده . طاهر عريان عارفي به نام بابا
طاهر تا اين وقت چندين عارف نامي از آن سرزمين برخاستند كـه از جملـة    و از زمان بابا

 .القضات همداني است مشاهير ايشان عين
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است كه تلفـظ  » مه«است تصحيف  كه در پايان مصاريع نقش رديف را يافته» من«  
يعنـي بـه   . آيد مي است، اال اينكه در زبان مازندراني در آخر فعل» مي«متفاوتي از 

  .»رسي مه« ،»رسيدم مي« ، و به جاي»ورزي مه«: شود مي گفته »ورزيدم مي« جاي
و » گر همه توي من ميان داني من« :مصرع سوم اين رباعي نيز محل تأمل است

اگر همـة جهـان تـو    « :تأمل برانگيزتر) البته از قول جيحوني(دقي صا دكترتفسير 
  .)63: 1384صادقي (» )مرا(مرا در ميانه بدان، من ) خدا(هستي 

 خطـاب بـه  (اگر همه تـويي  : رسد كه معناي مصرع چنين باشد مي اما به نظر
 البتـه  .»نيسـتم «در زبان مازندراني يعني  »مه دني«. من در ميان نيستم) خداوند

نيز از ميان افتـاده اسـت و صـورت صـحيح مصـرع      » به«بنده معتقدم كه حرف 
  ».من بميان دني مه) تويي(گر همه توي « :است احتماالً چنين بوده

عجيـب نيسـت و نبايـد موجـب     است، نوشته » داني«را مراغي » دني«اينكه 
 ويـژه در نگـارش   بـه  ،تبديل مصوتهاي كوتاه به مصوتهاي بلند. گمراهي ما شود

وانگهـي ايـن اخـتالف اساسـاً در برخـي      . اسـت  ادبيات محلي امري شايع بوده
ي در برخي منابع چنين زمثالً دو شعر زير از بندار را ؛ها قابل پيگيري است لهجه
  :است آمده

 مـه تر و نيكوتر هر روج مرا خوش بــر ســرمهعلــيتــا تــاج واليــت
ــ   شكرانة آن كـه ميـر ديـن حيدرمـه ــدا و منّ ــل خ ــهاز فض  ت مادرم

   
ــه    گـــر بـــه دل حـــب آل حيدرتـــه ــوض كوثرتـ ــاقي آب حـ  سـ
ــدا ــير خ ــب ش ــي مح ــر نباش ــه    گ ــاه مادرت ــويم؟ گن ــه گ ــن چ  م
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م بـه شـكل   ، و رديف شعر دو»مي«و در برخي منابع رديف شعر نخست با تلفظ 

 ،614، ص2، جالمـؤمنين  مجـالس  ، قاضي نوراله،كن( استثبت و ضبط شده » تي«
اقبال آشتياني ، 609، ص1، جالفصحا مجمع هدايت، ،1170، ص2، ج ليمهفت اق رازي،
1378: 2/203(.  

 ندا »الف« است برخالف آنچه در شرح ابيات آمده» دال«در رباعي بعد نيز الف 
دل را تا هر كـاري  ) رها كردم(يعني گذاشتم  .»بهشتم دال تا بكني هر كاري« .نيست
  ... يعني آنجا كه دل را ميل است »ميرد كاريآنجا كه دالوينه «: و مصرع بعد. بكند

امـا از   ؛شارح اين اشعار در خصوص مصرع مذكور هيچ توضيحي نداده است
يابيم كه ايشان دالوينه را يك كلمه فـرض كـرده    درمي» دالوينه«پيوسته نوشتن 

توانسـته مفهـومي از آن    نمـي  و هـم ازيـن رو  ، )بـرخالف مرحـوم بيـنش   (است 
+ ا + دل  :از چند جزء تشـكيل شـده اسـت   الي كه دالوينه در ح ؛استخراج كند

 .»ـ ميـل اسـت    دل را«يعني  »وِنه ـ  دله«ها و به تلفظ امروز مازندراني. ه+ وين 
 باشـد؛ » مير دكاري«، »ميرد كاري«دهم كه ادامة عبارت هم به جاي  مي احتمال

مير احتمـاالً  و ) است» ب«دال در ابتداي كلمه بدل از ( »بكارد«يعني  »دكاري«
آنجا كه دل را ميـل  : و معني كل مصرع چنين. است) مهر( »مر«ديگري از  يامال

االسـتعمالي   اگرچه تعبير قليل. و مهركاري همان مهرورزي است. است مهر بكارد
دهخـدا ذيـل    لغتنامـة جالب اينكـه در  . ؛ اما خوشبختانه نمونه و شاهد دارداست

فخرالدين  ويس و راميناز مده كه هر پنج پنج شاهد منظوم آ »مهركاري«مدخل 
   :مثالً. اسعد گرگاني است

 نبينــــد خرمــــي از مهركــــاري  چو عاشـق را نباشـد بردبـاري
  :يا

ــاري ــرا در مهرك ــان م ــين ج ــدين ســختي و رســوايي و زاري  بب  ب
  

 .بار  يعني بيشتر از پنج يا حتي ده ،البته مكرر اين تعبير آمده ويس و رامينو در 
حاكي از آن است كه تعبير مهركاري در آن منطقه بيشـتر رواج  شايد اين خود  و



 63 / اشرف صادقي االلحان، به تصحيح علي جامع» فهلويات«

  
در ) كه فخرالدين اسعد به آن منطقه منسـوب اسـت  (كه گرگان  چرا ؛داشته است

قسمت غربي مازندران واقع شده است و عجيب نيست اگر ببينـيم ايـن تعبيـر در    
نبايد گذاشـت كـه   گفته ناهر چند  ؛شود مي ن منطقه بيشتر يافتآكالم گويندگان 

 زبان نواحي ديگـر نيـز   گويندگان پارسيبعضي در كالم كم و بيش را  مهر كاشتن
  :گويد مي كه موالنا چنان. توان يافت مي

 انگار كين نبودت تا چند مهركاري  افشردن تو سودت،انگور اين وجودت
  )203، جزو ششم، صكليات شمس(

  :گويد مي و باز
ـاكدر اين خاك در اين خ  اك در ايـن مزرعـة پ

 دگـر تخـم نكـاريم    ،بجـز عشـق  ،بجز مهر 
  )224، جزو سوم، صكليات شمس(

در » سر بـرآورد  =سر برآري «، كلمة »بكارد =دكاري «مدلول ديگر در صحت 
 :توجه كنيد. اگرچه از اين مصرع به نظر بنده چيزي افتاده است. مصرع بعد است

  ».دامن داري سر برآريهر كه ْ«
هر كه دامن دارد سر : چنين ترجمه كرده است اب صادقي اين مصرع راجن

از اين  دو حرفا بنده تقريباً اطمينان دارم كه يك ما .)63: 1384صادقي (برآورد؟ 
. بوده باشد »...دامنكه جا هر «دهم كه در اصل  مصرع افتاده است و احتمال مي

معروف » دشت و دمن«است كه در تركيب  »دمن«در اين مصرع همان  »دامن«
المثل بندار  كه في چنان ؛»هست«يعني فعل  ،است» دري«همان » داري«است و 
  :گويد مي رازي

 ندانم كاين حرام از چـه دري مي  ابلهان گويند كاين مي بي حـرام
  )609 ، صمجمع الفصحاهدايت، ( 

هسـت  بـراي چـه   ) است كه اگر حرام است ميمنظور (دانم اين حرام  نمي :يعني
  ؟ )وجود دارد(

و اما در مصرع آخر اين رباعي نيز سهو و تصحيفي از قلم مصحح صادر شده 
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 :همراه با شرح مصـرع بخوانيـد   است گونه كه صادقي نوشته است، مصرع را بدان

  به آن درد نميرد كه درمان ندارد؟: يعني» .بĤن درد نميره كه درمان نياري«
مرحوم بينش ثبـت  كه  چنان(صحيح است » بميره«دارم كه  ،گمان، بلكه يقين

اين مصرع اداي نفرين گوينده است كه دلـش را رهـا كـرده تـا هـر       .)كرده است
كشد محبت بورزد و  مي هر جا كه عشقش. خواهد بكند كه مي) هر غلطي(كاري 

  .مهر بكارد و هر جا كه دمني هست سر برآورد
ن درد بميـرد كـه   آبـه   :كنـد  مي گونه نفرين بعد از اين همه شاعر دلش را اين

چراكـه در ايـن صـورت    ت ـــ  اگرچه انسب اس ــ »ندارد«و نه (درمان نياورد 
نبـود؛  » نيـاري «به جاي  »نداري«و مانعي براي آوردن . نداري: گفت مي بايست
شـارح را  ترجمه و توضيح حال  .)وزن و قافيه كيفيت واحدي دارند حيثچه از 

هر كه دامن دارد سر ... هر كاري بكني دال گذاشتم تا تو« :يك بار ديگر بخوانيد
   »يرد كه درمان ندارد؟آورد؟ به آن درد نمبر

درنـگ و تـأملي   رسد در اين دو صـفحه فهلويـات،    مي از ديگر مواردي كه به نظر  
اول بيـت  . شود به بيتي از قطعة چهاربيتي بندار رازي مي مربوططلبد،  مجدد را مي

  :و بعد از آن خواهم پرداخت به نكات مبهم كنم، مي نقل ،ماقبل آنرا به عالوة بيت 
كه با مشكين خطت او را خطر بـو  بنفشــه بنــد آيــا كــه چــه پنداشــت
ــه ــل كروف ــة برك ــر او طرف تر بـو  پس آن كوروفه بر كل طرفه اك
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  :است دادهاين دو بيت را جناب صادقي چنين شرح   
است، اما منظـور از آن معلـوم نيسـت    » بند بنفشه«ظاهراً به معني » بند بنفشه«

اصل طوري نوشته  در نسخة» كروفه«. دستة بنفشه باشدشايد به معني  ؛چيست
معنـي  . شـود، امـا معنـي آن معلـوم نيسـت      مـي  نيز خوانـده  »روفهكُ«شده كه 

آيا بنفشه بند چـه  : ... معني اشعار. در مصراع آخر نيز روشن نيست» كوروفه«
بـر  اي  اگر او طرفـه . را خطر باشداو تو مشكين كه با خط ] اشتپند[پنداشت؟ 

  .)65: 1384صادقي ( تر باشد بر گل طرفه... نآگل نشاند؟ پس 
  

آيد كه ارتبـاطي   مي به نظر ،روشن اين دو بيت و ساختار جمالت يبا توجه به اجزا
  11».بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر«: نزديك با اين مثل قديمي دارد

بند بنفشه اين شعر بعيد نيست كه در  »بند بنفشه« است  كه دكتر صادقي گفته نچنا
را كسي تصور كنيم كه بنفشه را  »بند بنفشه« توانيم اگرچه با اندكي مسامحه مي .باشد
 بندها همين بنفشهيكي از ظهوري ترشيزي خطاب به . است بسته مي كرده و مي دسته
  :گويد مي

 گوشمرو به باغ چه سنبل كدام مرزن  رومويـانبندي زلف بنفشه به دسته
  )440، صديوانظهوري، (

موضوعي است كه در شـعر قـدما    ،گل را دسته كردن و هديه دادن و يا فروختن
كـه   چنـان  ؛فراوان بدان اشاره شده و از بنفشه در اين ميان مكرر ياد شـده اسـت  

                                                 
  .260، ص1، جاسئله و اجوبه اهللا، فضلرشيدالدين : ، و نيز403، صمختارنامه عطار، :نك .11
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  :گويد مي طيمنوچهري دامغاني در مسم

دهبوستانبانا امـر اي زير آن گلبن چون سبز عماري شـده  ايوز بـه بسـتان بـ
اي اي چند ازو تازه و تر برچدهغنچه اياي دست به گل بـرزدهآستين بر زده

  اي ها بسته به شادي برِ ما آمدهدسته
  هارـافروز ب تا نشان آري ما را ز دل

ـر و ـر س  بـروي  خاك لب جوي آبكي خرد بزنرويبازگرد اكنون و آهستگشان ب
ـرامن جـوي جامه ـه پي ـرد ب  گلي يابي از مهـر ببـوي   هر كجا تازه  اي بفكن و برگ

  هر كجا يابي ازين تازه بنفشة خودروي
  همه را دسته كن و بسته كن و پيش من آر

 دري باز برگرد به بستان در چون كبـك   چون به هم كردي بسيار بنفشـة طبـري
ـبويتا كجا بيش بود نرگس خ  نگري  كه به چشم تو چنان آيد چون در  طـريوش

  كه ز دينار درآويخت كسي چند پري
  هر چه بشكفته بود پاك بِكَن باك مدار

 )168 ، صديوان منوچهري،(

بخوانيم به معناي » اي طَرفه«ابتدا گمان كردم كه شايد بتوانيم را » اي رفهطُ«همچنين 
  .شويم در مصرع بعد مواجه مي» تر طُرفه«آن وقت با مشكل ديدم ، كه »اي لحظه«

در مصرع دوم مطلب از اين قرار است كه آيا با وجود خط مشكين يار بهايي 
 ،در اينجا به معني بها و ارزش اسـت  »خطر«ماند؟  مي) بند بنفشه(بند  براي بنفشه

  :يمعزّكه در اين بيت از امير چنان
 ان خويش ندارد بسي بهـا گوهر به ك  مردم به شهر خويش ندارد بسي خطـر

  )19 ، صديوان معزّي،امير( 
بـه هـر    ».هر چيز را بها و خطر سوي مردمسـت « :يا اين مصرع از ناصرخسرو

بند چه خيال كرده؟ فكر كرده با وجـود   بنفشه: )خطاب به معشوق( گويد مي ،حال
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  خط مشكين تو بهايي دارد؟ 

ر مـوي يـار بـه    مـا مكـر  ؛ چون در ادبيات اما چرا بنفشه؟ جواب ساده است
  : گويد مي براي مثال فردوسي. است بنفشه تشبيه شده

ــمن     برخســارگان چــون ســهيل يمــن ــرد س ــه گ ــده ب ــه دمي  بنفش
اگـر او چيـز   يعنـي   ».بر گل كروفـه اي  اگر او طرفه«: خوانيم مي در مصرع سوم

  .)؟(وش و خاص و باارزشي بر گل ببنددخ
قدر از ظاهر عبـارت   اما همين ،روشن نشد زنگارنده نيبر  »كروفه«البته معني 

. داشته باشـد ) ببندد(استنباط كردم كه فعل است و شايد معنايي نزديك به بستن 
يعني اگـر او چيـز خوشـي را بـر گـل      . به هر حال هر چه هست عارضي است

  ... و اضافه كند، ببندد يا بنشاندعارض كند 
 به احتمال قـوي . تر بو رفهپس آن كوروفه بر گل ط: و باالخره مصرع چهارم

» كوروفـه «جناب صادقي نوشته كه معنـاي  . و نه كوروفه استروفه صحيح  كوـ
فاصـله افتـاده و ايـن     »روفه«و  »كو«در چاپ مرحوم بينش بين . روشن نيست

) روفـه؟ (رويـد  ) كو(كه او  پس آن: معني مصرع. باشدتر  به صواب نزديكشايد 
چيز ) بند بنفشه: بند بنفشه(در واقع اگر او . باشد تر طرفه) كنايه از معشوق(بر گل 

پـس   ،ببندد و گمان كند كه آن را پربها ساخته استاضافه كند يا باارزشي بر گل 
  . تر است باارزش ،رويد مي )معشوق(كه بر گل ) خط مشكين(آن چيز 

ربـاعي بـه نظـم     قالـب دو بيـت را هاللـي جغتـايي در    تقريباً عين مضمون همين 
  : است درآورده

نظر بربسته و خوش نهاده در پيش ترديدم كه يكي، دو دسته از سنبل
دگر بربسته دگر باشد و خود رسته گفتم كه برو دو زلف يارم بنگـر

  )214 ، صديوانهاللي، ( 
توان تأمالتي  مي در استنساخ و استنباط و روش تصحيح همين دو صفحهباز هم 

كه به زبـان  ) الوند واجي كه خوش بو از من آيه( در دوبيتي سوم. سودمند داشت
در و كـوهر بـدامان از   « :اسـت  مصحح مصرع دوم را چنين آورده ،همداني است
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را بـه  بـوده و مصـحح آن   » ار«در اصـل  » از«كه است و توضيح داده » .من آيه

نوشـته  » ار مـن آيـه  «اما در مصرع چهارم همين دوبيتي . تبديل كرده است» از«
  . از: شايد آمده است،» ار«توضيح  شده و در
  گونه تصميم گرفت؟ توان در خصوص رديف يك شعر دو مي دانم چطور نمي

دلي نبود كه « :خوانيم مي آمده است» به زبان قزاونه«بيت سوم از اشعاري كه  رد
  ».سر آنجا بجنبر او نكني

 آيد و در نسخة دستنويس عبدالقادر نيز ميطور كه از وزن شعر بر همان
دانم كه اين دال كه در نسخه  نمي زايد است و» نبود«دالِ  ،شود آشكارا ديده مي

يعني نَبود و نه (اگر واو را ساكن بگيريم نيست و وزن را هم دچار اشكال كرده و 
درآورده و در توضيح  چطور از اينجا سر ،شود ساختار جمله نيز فاسد مي )نَبـُود

  )؟تواند بود نمي يعني غلط تايپي( ه استمحترم نيز به همين شكل آمد مصحح
مخفّف  »بو«كه  ؛ چناناست »نَبود«مخفّف  »نَبو«دانيم  طور كه مي همانباري، 

  ضمناً اين بيت. »بود«
 نكني دلي نبو كه سر آنجا به جنبر او  هاچياين كه جنبر عنبر بزلفش او

  
قبـل يكـي شـده و در شـرح     بيت است و اينكه با دوبيتي ما مفرد است يعني تك

توانـد حاصـل اشـتباه     قطعاً نميكه  چرا ؛است آور تفكيك نشده تعجبابيات نيز 
  .مصحح باشد

  
ن آشود كه مصحح ظاهراً در نسخة كتابخانة ملـك   مي بيتي در پايان كار ديدهدو دو

نسـخة  ) چـاپ فرهنگسـتان  (تصحيح خضـرايي   االلحان جامعاما در . را يافته است
صادقي دكتر اين دوبيتيها را واجد است و جناب ) به خط عبدالقادر(ديگري نيز 

اين دوبيتيهـا چـه   حال ببينيم در تصحيح . است آن نسخه را نيز از نظر گذرانده
 )مصـرع سـوم  (در دوبيتـي نخسـت   . خـورد  نكات قابل بحثـي بـه چشـم مـي    

مراغـي،   ؛61: 1384صـادقي  (» دامانم وزني جنـگ ار دو كيتي ده « :خوانيم مي
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اما وقتي به عكس چاپ شـدة ايـن دوبيتـي در پايـان      .)448، صامع االلحانج

بينـيم هـيچ اثـري از حـرف واو در      در كمال تعجب مي ،كنيم مي كتاب مراجعه
، صورت صحيح نيـز همـين   كه پيشتر گفتيم و چنان. نيست» زني«ابتداي كلمة 

   .شود مي چراكه با الحاق واو به زني وزن شعر مختل است؛

ابتـدا دوبيتـي را بـه    . دارد انگيز بيشتري را با خـود  موارد بحثي دوم البته دوبيت  
 :صادقي بخوانيددكتر روايت جناب 

  
ــان بــر آمــان  خمار ببريـده بـا بدريـده دامـان     شــوان كــردان و ياوان

 ح كيلـي سـامان  بو كـه الوم بـرب    الو)بنگژنم(چسر حشمان خود ببكيژنم
  )448، صجامع االلحان ؛61: 1384صادقي ( 

 .»خمـار «نه  ،شود مي ديده »خار«در تصوير نسخه در پايان كتاب آشكارا كلمة 
، دليل و دريدن دامان، و نيز بريدن پا )جمع بيابان: وياوانان(ارتباط خار با بيابان 

ن اسـت  آپاسخ  ،و اگر بحث وزن مطرح شود. ت اين قرائت استديگري بر صح
گـاه بـه جـاي    ) كه غالباً در وزن دوبيتي اسـت (فهلويات در  ،كه گفتيم چنان ،كه

خـار  : در اينجا اين قاعده اعمال شده است. شود مي مفاعيلن اول فاعالتن آورده
شاعر كه در بيابان گرفتـار  ). فعولنمفاعيلن (ده پا بدريده دامان ) فاعالتن(ببري 
وضـيح جنـاب   حـال ببينـيم ت   .خار پا را بريده و دامان را دريـده  :گويد مي شده

  :نويسد مي ايشان. صادقي در خصوص اين مصرع چيست
عربي باشد به معني مقنعه است كه خـاص زنـان   » خمار«خمار اگر همان كلمة 

بـه  » دامـان  بدريده«. است، اما معلوم نيست در اين شعر خمار به اين معني باشد
  .)67: 1384صادقي (است » دريده دامن«معني 

  
انم و در دگـر نهـا  اشـبها در بياب « :چنين معني كرده است و در نهايت بيت اول را
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  .)همان(» با دامن دريده؟... شوم  مي آنجا ظاهر

و ) آيـد  مي از پي هم(گردد  مي شبها: رسد معني بيت چنين باشد مي اما به نظر
، خار، پـا را  )آيد نمي در واقع چيزي جز بيابان پيش چشم(شود  مي ظاهرنها ابياب

  . دريده است بريده و دامن را
شود كه قائل اين سخن شخصي است كه از وطن خـود   مي در بيت دوم معلوم

دور افتاده و در بياباني برهوت ) جايي سرسبز و خوش آب و هوا(كه گيالن بوده 
  :كند مي در فراق ديار خود مويه

كيلي سـامان ح بو كه الوم بري ب چرا چشـمان خـود بنگـژنم الو
  

 :خوانده و اين طـور شـرح داده اسـت   » چسر حشمان«را » چشمانچرا «صادقي دكتر 
  .)همان(است » از چشمان سر«يعني » جسر چشمان«احتماالً تصحيف » چسر حشمان«

 ،كـه در نسـخه آشـكارا پديـدار اسـت     » ي«را با حذف » حببري «همچنين 
يـزد  خوانده و در شرحِ بيت، دو نقطه بر آن افزوده و بريج را به معنـي بر  »برنح«

  :توجه كنيد. گرفته است
به معني خطّه و » كيلي سامان«به معني الو و شعله است، و » الو«ظاهراً 

از چشمان سر خود و يا : بنابراين شايد معني بيت چنين باشد. سرزمين گيالن
گيالن  زم؟ باشد كه شعله و آتش من به خطةري مي از سر چشمان خود شعله

  .)67 :1384صادقي () بريج(بريزد 

اول  :دانـد  مـي  اما يكي دو نكتـه را گفتنـي   ،خبر است بي» الو«نگارنده از معني   
به ادبيات عرفاني تعلـق  ) كه در مقابل چشم سر وضع شده(اينكه تعبير چشم سر 
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دارد و در خارج از اين حوزه به ويژه در ادبيات محلي و فهلويات سراغ گـرفتن  

ه بعيد است الو در اين بيت چنـين معنـايي   دوم اينك. در پي ندارداي  از آن نتيجه
آيد كه  برمي ،طور كه پيشتر اشاره كردم همان ،چراكه از فحواي شعر ؛داشته باشد
اين چرا بايد از چشـمان   بر بنا فراق خطة سرسبز گيالن محزون است؛ شاعر در

» يـج «و اضافه كردن » ي«كه با حذف (» بري«بر گيالن بريزد؟ ثالثاً خود آتش 
باشد كه الو : يعني. است» برَد«خود به معني ) يج به معني بريزد تبديل شدهبه بر

 »حب«در نسخه هر دو حرف البته . خطة گيالن )؟( مرا ببرد به) هر چه كه هست(
اگرچـه نقـش آن از    ،معلوم نشد كه چيست راقم اين سطورفاقد نقطه است و بر 

  .جمله نسبتاً قابل درك است ياجزاباقي 
 

  هللا التوفيقو من ا
  ضا موسوي طبريسيد عبدالر

  تير ماه هزار و سيصد و هشتاد و نه شمسي
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